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หมายเหตุ
• คูมือนี้แสดงขอความบน LCD ของ 

MFC-L9550CDW เวนแตจะระบุไว

• ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชนี้เปนรุน 
MFC-L8850CDW

 

การจัดเก็บหนวยความจํา 1

การต้ังคาของคุณจะถูกจัดเก็บถาวร 
และในกรณีที่ไฟฟาขัดของ การตั้งคาของคุณจะ 
ไม สูญหาย การตั้งคาช่ัวคราว (ตัวอยางเชน 
ความเขมของสี 
และโหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ 1) จะ 
สูญหาย นอกจากนี้ ในระหวางไฟฟาขัดของ 
เคร่ืองจะเก็บบันทึกวันที่และเวลาและงานตั้งเวลาส
งโทรสาร ที่ต้ังโปรแกรมไว (เชน 
การชะลอการสงโทรสาร) 1 นานสูงสุด 60 ช่ัวโมง 
งานสงโทรสารอื่นๆ 
ในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพจะไมสูญหาย 1

1 สําหรับรุน MFC เทาน้ัน

ต้ังคาโหมดการโทรออก
แบบปุมกดหรือแบบหมุน 1

เคร่ืองของคุณไดรับการต้ังคาสําหรับบริการโทรออ
กแบบปุมกด หากคุณมีบริการโทรออกแบบหมุน 
(การหมุนโทรออก) 
คุณตองเปล่ียนแปลงโหมดการโทร

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)
กด Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

d ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Tone/Pulse (กด/หมุน)
กด Tone/Pulse (กด/หมุน)

e กด Pulse (หมุน) (หรือ Tone (กด))

f กด

การต้ังคาทั่วไป 1



บทท่ี 1

2

ต้ังคาการปรับเวลาตามแ
สงอาทิตย 1

คุณสามารถตั้งคาเคร่ืองพิมพเพื่อเปล่ียนเวลา 
สําหรับการปรับเวลาตามแสงอาทิตย ถาคุณเลือก 
To Summer Time (ปรับเปนเวลาฤดูรอน) 
ระบบจะต้ังคาใหมของเวลาไปขางหนาหนึ่งช่ัวโมง 
และหากคุณเลือก To Winter Time 
(ปรับเปนเวลาฤดูหนาว) 
ระบบจะต้ังคาใหมของเวลายอนหลังหนึ่งช่ัวโมง

a กด

b กด  (Date & 
Time (วันที่และเวลา))

c กด Clock Change (เปล่ียนเวลา)

d กด To Summer Time 
(ปรับเปนเวลาฤดูรอน) หรือ To Winter 
Time (ปรับเปนเวลาฤดูหนาว)

e กด

ต้ังคาโซนเวลา 1

คุณสามารถตั้งคาโซนเวลาบนเครื่องสําหรับสถาน
ที่ต้ังของคุณ 

a กด

b กด  (Date & 
Time (วันที่และเวลา))

c กด Time Zone (โซนเวลา)

d ปอนโซนเวลาของคุณ
กด OK (ตกลง)

e กด



การต้ังคาท่ัวไป 
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1
คุณลักษณะดานส่ิงแวดลอม 1

รูปแบบการประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร) 1

คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร) 
ไดโดยใชคุณลักษณะนี้ 
เม่ือคุณต้ังคารูปแบบการประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร) เปน On (เปด) 
คุณภาพการพิมพจะจางลง 
การต้ังคาจากโรงงานคือ Off (ปด)

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

d กด General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Ecology (สิ่งแวดลอม)

f กด Ecology (สิ่งแวดลอม)

g กด Toner Save 
(รูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร))

h กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

i กด

หมายเหตุ
ไมแนะนําใหใชรูปแบบการประหยัดผงหมึก 
(โทนเนอร) ในการพิมพภาพถายหรือภาพ 
Greyscale

 

โหมดพกั 1

การตั้งคาเวลาพักสามารถชวยลดปริมาณการใชพ
ลังงานได เม่ือเคร่ืองพิมพอยูในโหมดพัก 
(โหมดประหยัดพลังงาน) 
เคร่ืองพิมพจะทํางานเสมือนเคร่ืองพมิพปดอยู  
เคร่ืองพิมพจะกลับมาทํางานอีกคร้ังและเริ่มพมิพเ
ม่ือไดรับงานพิมพ

คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่เคร่ืองพิมพวางกอนเ
ขาสูโหมดพัก 
ตัวจับเวลาจะเร่ิมใหมถาหากมีการดําเนินการใดๆ 
ที่เคร่ือง เชน การรับโทรสาร 1 หรืองานพิมพ 
การตั้งคาของโรงงานคือสามนาที

เม่ือเคร่ืองเขาสูโหมดพัก 
ไฟสองสวางจอสัมผัสจะปดลง
1 สําหรับรุน MFC เทาน้ัน

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

d กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Ecology (สิ่งแวดลอม)

f กด Ecology (สิ่งแวดลอม)

g กด Sleep Time (เวลาพัก)

h ใชงานแปนพมิพของจอสมัผัส ใสระยะเวลา 
(0-50 นาที) 
เครือ่งจะคงสถานะวางกอนท่ีจะเขาสูโหมดพกั
กด OK (ตกลง)

i กด
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โหมดหยุดช่ัวคราว 1

หากเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก 
และไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง 
เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดหยุดช่ัวคราวโดยอัตโนมั
ติ โหมดหยุดช่ัวคราวใชพลังงานนอยกวาโหมดพัก 
เคร่ืองพิมพจะเรียกคืนการทํางานเม่ือเครื่องพ ิมพไ
ดรับงานพิมพ หรือเม่ือคุณสัมผัสจอสัมผัส

เมือ่เครือ่งอยูในโหมดหยดุช่ัวคราว 
ไฟสองสวางของจอสมัผสัจะปด และ  จะกะพรบิ

ปดเคร่ืองอัตโนมัติ 
(รุน DCP เทาน้ัน) 1

หากเครื่องอยูในโหมดหยุดช่ัวคราวมาช่ัวขณะหน ึ่ง
แลว เคร่ืองจะเขาสูโหมดปดเคร่ือง 

ในการเร่ิมตนการพิมพ ใหกด  บนแผงสัมผัส 
และสงขอมูลการพิมพ

คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่เคร่ืองตองอยูในโหม
ดหยุดช่ัวคราวกอนที่จะเขาสูโหมดปดเคร่ืองอัตโน
มัติ โดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้:

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

d กด General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Ecology (สิ่งแวดลอม)

f กด Ecology (สิ่งแวดลอม)

g กด Auto Power Off 
(ปดเคร่ืองอัตโนมัติ)

h เลือกระยะเวลา Off (ปด), 1hour 
(1 ช่ัวโมง), 2hours (2 ช่ัวโมง), 4hours 
(4 ช่ัวโมง) หรือ 8hours (8 ช่ัวโมง) 
เคร่ืองจะคงสถานะวางกอนที่จะเขาสูโหมดป
ดเคร่ืองอัตโนมัติ

i กด

คณุสมบตัขิองโหมดเงียบ 1

โหมดเงยีบ 1

การตั้งคาโหมดเงียบจะชวยลดเสียงขณะพิมพ 
เม่ือโหมดเงียบเปน On (เปด) 
ความเร็วในการพิมพจะลดลง การตั้งคาเร่ิมตนค ือ 
Off (ปด)

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

d กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Ecology (สิ่งแวดลอม)

f กด Ecology (สิ่งแวดลอม)

g กด Quiet Mode (โหมดเงียบ)

h กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

i กด
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1
จอสัมผัส 1

การตั้งคาความสวางของไฟสอง
สวาง 1

คุณสามารถปรับคาความสวางของไฟสองสวางจอ
สัมผัสหนาจอแสดงผลแบบ LCD 
หากคุณมีปญหาในการอานจอสัมผัส 
ใหลองเปล่ียนคาติดต้ังความสวาง

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

d กด General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
LCD Settings (การต้ังคา LCD)

f กด LCD Settings (การต้ังคา LCD)

g กด Backlight (ไฟสองสวาง)

h กด Light (จาง), Med (ปานกลาง) หรือ 
Dark (มืด)

i กด

การต้ังคาตัวต้ังเวลาหร่ีไฟสองส
วาง 1

คุณสามารถตั้งคาวาจะใหไฟสองสวางจอสัมผัสหน
าจอแสดงผลแบบ LCD 
ใหเปดคางไวหลังจากคุณกลับสูหนาจอหลักได 

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

d กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
LCD Settings (การต้ังคา LCD)

f กด LCD Settings (การตั้งคา LCD)

g กด Dim Timer (ตัวต้ังเวลาหร่ีไฟ)

h กด Off (ปด), 10Secs (10 วินาที), 
20Secs (20 วินาที) หรือ 30Secs (30 
วินาที)

i กด
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คาตัวเลขท่ีใชในการตัดส
ายเพ่ือโทรออก
(รุน MFC เทานั้น) 1

การต้ังคาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพือ่โทรออกจะ
เรียกหมายเลขที่กําหนดไวลวงหนาตามดวยหมาย
เลขโทรสารที่ตองการโทรออกโดยอัตโนมัติ 
ตัวอยางเชน: 
หากระบบโทรศัพทของคุณกําหนดใหเรียกหมายเ
ลข 9 เพื่อตัดสายโทรออกไปยังหมายเลขภายนอก 
ใชการต้ังคานี้เพือ่ตัดสายโทรออกดวยหมายเลข 9 
สําหรับทุกหมายเลขโทรสารที่คุณสงโดยอัตโนมัติ

การตัง้คาหมายเลขทีกํ่าหนดลวงหนา 1

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Initial Setup (การต้ังคาเบื้องตน)

d กด Initial Setup (การต้ังคาเบื้องตน)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Dial Prefix 
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

f กด Dial Prefix 
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

g กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

h กด Dial Prefix 
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

i ปอนหมายเลขที่กําหนดลวงหนา (สูงสุด 5 
ตัว) โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชตัวเลข 0 ถึง 9, # และ l 

(คุณไมสามารถใช ! 
พรอมกับตัวเลขหรือสัญลักษณอื่นๆ)

• ถาระบบโทรศพัทของคณุตองการชวงพักการเรยีก
ซํ้าตามเวลา (กดวางสาย) ใหกด ! บนจอสัมผสั

• ถาเปดโหมดการกดโทรออกแบบหมุน 
จะไมสามารถใช # และ l 

 

j กด

การเปล่ียนหมายเลขท่ีกําหนดไว
ลวงหนา 1

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

d กด Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Dial Prefix 
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

f กด Dial Prefix 
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

g กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))
คุณสามารถปดหมายเลขที่กําหนดลวงหนาไ
ดโดยกด Off (ปด) 
หมายเลขหมายเลขที่กําหนดลวงหนาจะยังค
งปดอยูจนกระทั่งคุณกด On (เปด)

h กด Dial Prefix 
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

i ใหทาํส ิงใดส ิงหน ึงตอไปน ีโดยใชแปนพมิพขอ
งจอสัมผัส

 เพื่อเปล่ียนหมายเลขที่กําหนดลวงหนา 
กด d หรือ c 
เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไวที่ตัวเลขที่
จะลบ และกดปุม Backspace  
จากนั้นกดตัวเลขที่ถูกตอง

ทําซํ้าจนกระท่ังหมายเลขที่กําหนดลวงห
นาถูกตอง จากนั้นกด OK (ตกลง)

 ถาตองการออกโดยไมเปล่ียนแปลง กด 
OK (ตกลง)

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชตัวเลข 0 ถงึ 9, # และ l 

(คุณไมสามารถใช ! พรอมกับตัวเลขหรอืสัญลักษณอื นๆ)

• ถาระบบโทรศพัทของคุณตองการชวงพักการเรยีก
ซํ้าตามเวลา (กดวางสาย) ใหกด ! บนจอสมัผสั

• ถาเปดโหมดการกดโทรออกแบบหมุน 
จะไมสามารถใช # และ l 

 

j กด
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2
Secure Function Lock 
3.0 2

Secure Function Lock 
ใหคุณจํากัดการเขาถึงของผูใชทั่วไปในการทํางา
นของเคร่ืองพิมพตอไปนี้:

 Fax TX (การสงสัญญาณโทรสาร) 
(การสงโทรสาร) 1

 Fax RX (การรับสัญญาณโทรสาร) 
(การรับโทรสาร) 1

 Copy (คัดลอก)

 Scan (สแกน) (ระยะไกล) 2 3

 Scan (สแกน) (โดยตรง) 3 4

 USB Direct Print (การพิมพโดยตรงผาน 
USB)

 Print (พิมพ) 5

 Web Connect (การเช่ือมตอเว็บ) (Upload 
(อัพโหลด))

 Web Connect (การเช่ือมตอเว็บ) 
(Download (ดาวนโหลด))

 Color Print (งานพิมพสี) 5 6

 Page Limits (ขอจํากัดจํานวนหนาสูงสุด) 6

1 สําหรับรุน MFC เทาน้ัน
2 สแกนยกเวนสแกนไปยัง USB
3 ฟงกช่ันสแกนประกอบดวยงานสแกนผาน Brother 

iPrint&Scan
4 สแกนไปยัง USB
5 งานพิมพและงานพิมพสีรวมถึงงานพิมพผาน Google 

Cloud Print™ และ Brother iPrint&Scan
6 ใชไดสําหรับ Print (พิมพ), USB Direct Print 

(พิมพโดยตรงผาน USB), Copy (สําเนา) และ Web 
Connect (การเช่ือมตอเว็บ) (Download 
(ดาวนโหลด))

คุณลักษณะนี้จะปองกันไมใหผูใชเปล่ียนแปลงการ
ต้ังคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพโดยจํากัดการเข าถึงก
ารต้ังคาของเคร่ือง

กอนใชคุณลักษณะความปลอดภัย 
คุณตองปอนรหัสผานผูดูแลระบบ

ผูดูแลระบบสามารถตั้งคาจํากัดสําหรับผูใชแต ละค
นพรอมทั้งกําหนดรหัสผานของผูใช

จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว 
หากคุณลืมรหัสผาน 
คุณตองต้ังคาใหมใหรหัสผานที่ถูกเก็บอยูในเคร่ือง
พิมพ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาใหมสํา
หรับรหัสผาน 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร

หมายเหตุ
• Secure Function Lock 
สามารถต้ังคาโดยใชการบริหารจัดการบนเว็บ 
หรือ BRAdmin Professional 3 (Windows® 
เทานั้น)

• เฉพาะผ ูดูแลระบบเทาน ันท ีสามารถตั งคาขดีจํากั
ดและเปล่ียนแปลงใหกับผูใชแตละรายได

• (สําหรับ MFC-L9550CDW) 
ใชการตรวจสอบตัวตนผานบัตรเพื่อสลับไปยัง
ผูใชรายอื่นและเขาถึงการทํางานตางๆ เชน 
การสงหรือการรับโทรสาร การทําสําเนา 
การสแกนระยะไกล 1 หรือโดยตรง 2 , 
การพิมพโดยตรงผาน USB 
และการเช่ือมตอเว็บ

1 การสแกน ยกเวนการสแกนไปยัง USB
2 สแกนไปยัง USB
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กอนการเริ่มตนใชงาน Secure 
Function Lock 3.0 2

คุณสามารถกําหนดคา Secure Function Lock 
โดยใชเว็บเบราวเซอร กอนการกําหนดคา 
จะตองเตรียมการดังตอไปนี้

a เร่ิมเว็บเบราวเซอรของคุณ

b พิมพ “vเลขที่อยูไอพีของเคร่ือง/” 
ในแถบแอดเดรสของเบราวเซอร (โดยที่ 
“เลขที่อยูไอพีของเครื่อง” 
คือเลขที่อยูไอพีของเคร่ืองพิมพหรือช่ือเซิร
ฟเวอรการพิมพ)

 ตัวอยางเชน:

v192.168.1.2/

หมายเหตุ
คุณสามารถหาเลขที่อยูไอพีของเคร่ืองในรายก
ารการกําหนดคาเครือขาย 
(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

 

c พิมพรหัสผานผูดูแลระบบในชอง Login 
(เขาสูระบบ) 
(นี่คือรหัสผานที่จะเขาสูหนาเว็บของเคร่ือง) 
คลิก 
 

หมายเหตุ
ถาคุณกําลังใชงานเว็บเบราวเซอรเพื่อกําหนด
การต้ังคาเคร่ืองเปนคร้ังแรก ใหต้ังรหัสผาน 
(uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

 

การเปด/ปด Secure Function 
Lock 2

a คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

b คลิก User Restriction Function 
(ฟงกชันการจํากัดผูใช)

c เลือก Secure Function Lock หรือ Off 
(ปด)

d คลิก Submit (สง)

หมายเหตุ
ไอคอน Secure Function Lock 
จะแสดงขึ้นใตเวลาและวันที่
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2

กําหนดคา Secure Function 
Lock 3.0 
โดยใชการบริหารจัดการบนเว็บ 2

ต้ังคากลุมดวยการจํากัดและตั้งคาผูใชดวยรหัสผา
นและรหัสบัตร (รหัส NFC) 1 
คุณสามารถตั้งคากลุมที่จํา กัดไดสูงสุด 100 กล ุม 
และผูใช 100 คน 
กําหนดการตั้งคาเหลานี้ผานเว็บเบราวเซอร 
เพื่อต้ังคาหนาเว็บ ดู กอนการเร่ิมตนใชงาน 
Secure Function Lock 3.0 uu หนา 8 
จากนั้นทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1 สําหรับ MFC-L9550CDW

a คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

b คลิก Restricted Functions xx-xx 
(ฟงกชันที่จํากัด xx-xx)

c พิมพช่ือกลุมเปนตัวเลขและตัวอักษร (สูงสุด 
15 ตัวอักษร) ในชอง User List / 
Restricted Functions (รายช่ือผูใช / 
ฟงกชันที่จํากัด)
 

d ใน Print (พิมพ) และคอลัมนอื่นๆ 
ลบเครื่องหมายออกจากกลองทําเครื่องหมา
ยเพื่อจํากัดการเขาถึงการทํางาน 
เพื่อกําหนดคาจํานวนหนาสูงสุด 
เลือกกลองทําเคร่ืองหมาย On (เปด) ใน 
Page Limits (ขอจํากัดจํานวนหนาสูงสุด) 
จากนั้นพิมพตัวเลขในชองขอมูล Max. 
Pages (จํานวนหนาสูงสุด)

e คลิก Submit (สง)

f คลิก User List xx-xx (รายช่ือผูใช xx-xx)

g ในชองขอมูล User List (รายช่ือผูใช) 
ใหพิมพช่ือผูใชสูงสุด 20 ตัวอักษร

h ในชอง PIN Number (หมายเลข PIN) 
พิมพรหัสผานสี่หลัก

i (สําหรับ MFC-L9550CDW)
ในชอง Card ID (NFC ID) (รหัสบัตร 
(รหัส NFC)) พิมพหมายเลขบัตร (สูงสุด 16 
ตัวอักษร) 1

1 คุณสามารถใชตัวเลขตั้งแต 0 - 9 
และตัวอักษรตั้งแต A - F 
(ไมคํานึงถึงตัวพิมพเล็กใหญ)

j เลือก User List / Restricted Functions 
(รายช่ือผูใช / ฟงกชันทีจํ่ากดั) 
จากรายการแบบหลนลงสาํหรบัผูใชแตละราย
 

k คลิก Submit (สง)
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การตั้งคาผูใชโดยการตรวจสอบ
ตัวตนผานบัตร
(สําหรับ MFC-L9550CDW) 2

กอนทีจ่ะตั้งคาผูใชโดยการตรวจสอบตัวตนผานบัตร 
คุณตองตัง้คาการทาํงานทีจํ่ากดัและรายชือ่ผูใชโด
ยใชเวบ็เบราวเซอร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู กําหนดคา Secure 
Function Lock 3.0 
โดยใชการบริหารจัดการบนเว็บ uu หนา 9

a การเปลียนแปลงโหมดผูใชทีจํากดัโดยใชหนา
จอสัมผัส (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดู การเปล่ียนเปนโหมดผูใชที่จํากัดโด
ยใชหนาจอสัมผัส uu หนา 11)

b กด 

c กด Register Card (ลงทะเบียนบัตร)

d แตะบัตรบนเครื่องอาน NFC
หนาจอสัมผัสจะแสดงรหัสบัตร

e กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
• ในการเปล่ียนแปลงรหัสบัตร 
แตะบัตรใหมบนเคร่ืองอาน NFC ในขอ d

• เคร่ืองอาน NFC 
อาจไมสามารถตรวจพบขอมูลได 
หากใสบัตรไวในซอง
ใหนําบัตรออกจากซอง 
เม่ือคุณแตะบัตรบนเครื่องอาน NFC

 

การต้ังคาและการเปล่ียนคาโหม
ดผูใชทั่วไป 2

โหมดผูใชทั่วไปจํากัดการทํางานที่ใชไดสําหรับผูใ
ชทุกคนที่ไมมีรหัสผาน

เม่ือคุณต้ังคาการจํากัดสิทธิ์สําหรับผูใชทั วไป 
คุณจะตองดําเนินการผานการบริหารจัดการบนเว็บ 
หรือ BRAdmin Professional 3 (เฉพาะ 
Windows®) เทานั้น (uu
คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

a คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

b คลิก Restricted Functions xx-xx 
(ฟงกชันที่จํากัด xx-xx)

c ในแถว Public Mode (โหมดสาธารณะ) 
ใหลบเครื่องหมายออกจากกลองทําเครื่องห
มายเพื่อจํากัดการทํางานในโหมดผูใชทั่วไป 
เพื่อกําหนดคาจํานวนหนาสูงสุด 
เลือกกลองทําเคร่ืองหมาย On (เปด) ใน 
Page Limits (ขอจํากัดจํานวนหนาสูงสุด) 
จากนั้นพิมพตัวเลขในชองขอมูล Max. 
Pages (จํานวนหนาสูงสุด)
 

d คลิก Submit (สง)

XXXXX
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2

การสลับการใชงานของผูใช 2

การต้ังคานี้อนุญาตใหคุณสลับการใชงานระหวางผู
ใชที่ถูกจํากัดที่ลงทะเบียนกับโหมดสาธารณะเมื อเ
ปด Secure Function Lock

การเปลีย่นเปนโหมดผูใชท่ีจํากัดโดยใชห
นาจอสมัผัส 2

a กด  หรือ 

 

(โดยท่ี xxxxx คือช่ือผูใช)

b กด Change User (เปล่ียนผูใช)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงช่ือผูใชของคุณ

d กดที่ช่ือผูใชของคุณ

e ใสรหัสผานของผ ูใชส ีหลักของคณุโดยใชแปน
พิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
• ถารหัสปจจุบนัถูกจํากดัสทิธ ิสาํหรับการทาํงานท ี
คุณตองการ Access Denied 
(ปฏิเสธการเขาถึง)  จะปรากฏบนหนาจอสัมผัส

• ถารหัสของคณุมีการใชงานจนถึงขอจํากดัจํานวน
หนาสูงสุดแลว จอสัมผัสจะแสดง Limit 
Exceeded (เกินขีดจํากัด) หรือ No 
Permission (ไมมีสิทธิ์) 
เม่ือคุณพยายามพิมพ 
ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้ง
คา Secure Function Lock

• ถารหัสของคุณมีการจํากัดใหปดการใชงาน 
Color Print (งานพิมพสี) 
หนาจอสัมผัสจะแสดง No Permission 
(ไมมีสิทธิ์) หรือ Function Locked 
(ล็อคฟงกชัน) เม่ือคุณพยายามพิมพเอกสารสี

 

การเปลี่ยนเปนโหมดผูใชท่ีจํากัดโดยใชเ
คร่ืองอาน NFC 
(สําหรับ MFC-L9550CDW) 2

a กด  เพื่อกลับไปยังหนาจอพรอมทํางาน

b แตะบตัรบนเครื่องอาน NFC

c เม่ือคุณเขาสูระบบสําเร็จแลว 
หนาจอสัมผัสจะแสดง Authorization 
Succeeded (อนุญาตสําเร็จ)

หมายเหตุ
• คุณสามารถเขาส ูระบบไดโดยแตะบตัรบนเคร ืองอ
าน NFC 
แมเคร่ืองจะตั้งคาเปนโหมดสาธารณะหรือมีผูใ
ชรายอื่นเขาสูระบบก็ตาม

• เครือ่งอาน NFC อาจไมสามารถตรวจพบขอมลูได 
หากใสบตัรไวในซอง ใหนําบตัรออกจากซอง 
เมือ่คุณแตะบตัรบนเครือ่งอาน NFC

 

การเปลี่ยนเปนโหมดสาธารณะโดยใชหน
าจอสัมผสั 2

a กด  

(โดยที่ xxxxx คือช่ือผูใช)

b กด Go to Public (ไปยังสาธารณะ)

หมายเหตุ
• หลังจากผูใชท่ีถูกจํากัดสิทธ์ิใชงานเครือ่งเสรจ็แลว 
เครือ่งจะกลับสูโหมดผูใชท่ัวไปหลังจากผานไปห
นึง่นาที

• ถาการทาํงานท ีคุณตองการน ันถูกจํากดัสทิธ ิสาํห
รับผูใชทุกคน Access Denied 
(ปฏิเสธการเขาถึง) จะปรากฏบนหนาจอสัมผัส 
และหนาจอเปล่ียนผูใชจะปรากฏขึ้น 
คุณไมสามารถเขาถึงการทํางานได 
ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพือ่ตรวจสอบการต้ัง
คา Secure Function Lock

• ถา Public Mode (โหมดสาธารณะ) 
มีการจํากัดใหปดการใชงาน Color Print 
(งานพิมพสี) หนาจอสัมผัสจะแสดง No 
Permission (ไมมีสิทธิ์) หรือ Function 
Locked (ล็อคฟงกชัน) 
เม่ือคุณพยายามพิมพเอกสารสี

 

Public

XXXXX

XXXXX
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การตรวจสอบตัวตนผาน 
Active Directory 2

การตรวจสอบตัวตนผาน Active Directory 
Authentication จะจํากัดการใชงานเคร่ือง 
Brother หากเปดใชงานการตรวจสอบตัวตนผาน 
Active Directory 
แผงควบคุมของเครื่องจะถูกล็อค 
การต้ังคาของเคร่ืองจะไมสามารถเปล่ียนแปลงได 
จนกวาผูใชจะปอนรหัสผูใช ช่ือโดเมน 
และรหัสผาน

การตรวจสอบตัวตนผาน Active Directory 
ประกอบดวยคุณสมบัติตอไปนี้:

 จัดเก็บโทรสารรับเขา

 รับที่อยูอีเมลของเครื่องจากเซิรฟเวอร LDAP

คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาการตรวจสอบตั
วตนผาน Active Directory 
โดยใชการบริหารจัดการบนเว็บหรือ BRAdmin 
Professional 3 (Windows®)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบตัวตน
ผาน Active Directory uu
คูมือซอฟตแวร และคูมือเนท็เวิรคสําหรับผูใช

การเปด/ปดการล็อคการตรวจส
อบตัวตนผาน Active Directory2

a เร่ิมเว็บบราวเซอรของคุณ

b พิมพ “http://เลขที่อยูไอพีของเครื่อง/” 
ในแถบแอดเดรสของเบราวเซอร (โดยท่ี 
“เลขที่อยูไอพีของเคร่ือง” 
คือเลขที่อยูไอพขีองเคร่ืองพิมพหรือช่ือเซิร
ฟเวอรการพิมพ)

 ตัวอยางเชน:

http://192.168.1.2/

c คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

d คลิก User Restriction Function 
(ฟงกชันการจํากัดผูใช)

e เลือก Active Directory 
Authentication (การตรวจสอบตัวตนผาน 
Active Directory) หรือ Off (ปด)

f คลิก Submit (สง)

หมายเหตุ
• คุณตองกําหนดการตั้งคาเซิรฟเวอร Active 

Directory 
เพื่อเปดใชงานการตรวจสอบตัวตนผาน Active 
Directory

• การล็อคแผงควบคุมจะเปดใชงาน 
หากมีการกําหนดคาเซิรฟเวอร Active 
Directory อยางถูกตอง
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2

IPSec 2

IPsec (Internet Protocol Security) 
เปนโปรโตคอลความปลอดภัยที่ใชฟงกชัน 
Internet Protocol 
ที่เลือกไดเพื่อปองกันการจัดการ 
และชวยใหแนใจวาจะมีการรักษาความลับของขอ
มูลที่สงโดยเปน IP packets IPsec 
จะเขารหัสขอมูลที่สงผานเครือขาย เชน 
งานพิมพที่สงจากคอมพิวเตอรไปยังเคร่ืองพิมพ 
เนื่องจากขอมูลถูกเขารหัสที่ระดับเครือขาย 
แอพพลิเคชันที่ใชโปรโตคอลระดับสูงกวาจะใช 
IPsec แมวาผูใชจะไมทราบวามีการใชก็ตาม

IPsec จะสนับสนุนการทํางานตอไปนี้:

 การสง IPsec

 การต้ังคา IPsec

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IPsec 
uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การล็อคการต้ังคา 2

การล็อคการต้ังคาชวยใหคุณต้ังคารหัสผานเพื่อไม
ใหบุคคลอื่นเปล่ียนแปลงการต้ังคาเคร่ืองพิมพของ
คุณโดยไมไดต้ังใจ

จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว 
หากคุณลืมรหัสผาน 
คุณตองต้ังคาใหมใหรหัสผานที่ถูกเก็บอยูในเคร่ือง
พิมพ 
โปรดโทรติดตอผูดูแลระบบของคุณหรือบริการลูก
คาสัมพันธของ Brother

ขณะที่ การล็อคการตั้งคาเปน On (เปด) 
คุณจะไมสามารถเขาถึงการต้ังคาของเคร่ืองได 

(สําหรับรุน MFC เทานั้น)

การตั้งคาเคร่ืองพิมพไมสามารถเปล่ียนแปลงไดผา
นทางโปรแกรมอรรถประโยชน 
การติดต้ังระยะไกล ขณะการล็อคการต้ังคาเปน 
On (เปด)
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การตั้งรหัสผานผูดูแลระบบ 2

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

d กด General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setting Lock (การล็อคการตั้งคา)

f กด Setting Lock (การล็อคการตั้งคา)

g ใสเลขรหัสส ีหลักเพ ือเปนรหัสผานใหมโดยใช
แปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

h ใสรหัสผานอีกคร้ัง เม่ือจอสัมผัสแสดง 
Verify: (ยืนยัน:).
กด OK (ตกลง)

i กด

การเปล่ียนรหัสผานผูดูแลระบบ
สําหรับการล็อกการตั้งคา 2

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

d กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setting Lock (การล็อคการตั้งคา)

f กด Setting Lock (การล็อคการต้ังคา)

g กด Set Password (กําหนดรหัสผาน)

h ใสรหัสผานเดิมส ีหลักโดยใชแปนพมิพของจอ
สัมผัส
กด OK (ตกลง)

i ใสเลขรหัสส ีหลักเพ ือเปนรหัสผานใหมโดยใช
แปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

j ใสรหัสผานอีกคร้ัง เม่ือจอสัมผัสแสดง 
Verify: (ยืนยัน:)
กด OK (ตกลง)

k กด
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2

การเปด/ปดการล็อคการต้ังคา 2

ถาคุณปอนรหัสผานผิด จอสัมผัสจะแสดง Wrong 
Password (รหัสไมถูกตอง) 
ปอนรหัสผานที่ถูกตองอีกคร้ัง

การเปดการล็อคการตั้งคา 2

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

d กด General Setup (การต้ังคาทั่วไป)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setting Lock (การล็อคการตั้งคา)

f กด Setting Lock (การล็อคการตั้งคา)

g กด Lock OffOn (ปดเปดการล็อค)

h ใสรหัสผานผ ูดูแลระบบส ีหลักท ีลงทะเบยีนโด
ยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

การปดการลอ็คการตั้งคา 2

a กด  

บนจอสัมผัส

b ใสรหัสผานผ ูดูแลระบบส ีหลักท ีลงทะเบยีนโด
ยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

การจํากัดการโทร 
(รุน MFC เทานั้น) 2

คุณลักษณะนี้ใชสําหรับปองกันไมใหผูใชสงโทรส
ารหรือโทรออกไปยังหมายเลขที่ผิดโดยไมต้ังใจ 
คุณสามารถตั้งใหเคร่ืองจํากัดการโทร 
เม่ือคุณใชแปนกดหมายเลข สมุดที่อยู และทางล ัด

ถาคุณเลือก Off (ปด) เคร่ืองจะไมจํากัดวิธี 
การโทร

ถาคุณเลือก Enter # Twice (ใส # สองคร้ัง) 
เคร่ืองจะสอบถามใหคุณปอนหมายเลขอีกคร้ัง 
จากนั้น ถาคุณปอนหมายเลขเดียวกันถูกตอง 
เคร่ืองพิมพจะเร่ิมการโทร ถาคุณปอนหมายเลขอื่น 
จอสัมผัสจะแสดงขอความแสดงขอผิดพลาด

ถาคุณเลือก On (เปด) 
เคร่ืองพิมพจะจํากัดการสงโทรสารทั้งหมดและการ
โทรออกทั้งหมดสําหรับวิธีการโทรนั้น

ขอจาํกดัการใชแปนกดหมายเลข2

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Dial Restriction (การจํากัดการโทร)

f กด Dial Restriction 
(การจํากัดการโทร)

g กด Dial Pad (แปนตัวเลข)

h กด Enter # Twice (ใส # สองคร้ัง) On 
(เปด) หรือ Off (ปด)

i กด
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การจํากัดสมุดทีอ่ยู 2

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Dial Restriction (การจํากัดการโทร)

f กด Dial Restriction 
(การจํากัดการโทร)

g กด Address Book (สมุดที่อยู)

h กด Enter # Twice (ใส # สองคร้ัง) On 
(เปด) หรือ Off (ปด)

i กด

การจํากัดทางลัด 2

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Dial Restriction (การจํากัดการโทร)

f กด Dial Restriction 
(การจํากัดการโทร)

g กด Shortcuts (ทางลัด)

h กด Enter # Twice (ใส # สองคร้ัง) On 
(เปด) หรือ Off (ปด)

i กด

การจํากัดเซิรฟเวอร LDAP 2

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Dial Restriction (การจํากัดการโทร)

f กด Dial Restriction 
(การจํากัดการโทร)

g กด LDAP Server (เซิรฟเวอร LDAP)

h กด Enter # Twice (ใส # สองคร้ัง) On 
(เปด) หรือ Off (ปด)

i กด

หมายเหตุ
• การตั้งคา Enter # Twice (ใส # สองคร้ัง) 
จะไมทํางาน ถาคุณยกหูฟงโทรศัพทภายนอก 
หรือกด Hook (ปุมวางสาย) กอนใสหมายเลข 
เคร่ืองจะไมขอใหใสหมายเลขอีกคร้ัง

• คุณไมสามารถจํากัดการโทร เม่ือใช 
Redial/Pause (โทรซํ้า/หยุดช่ัวคราว)

• ถาคณุเลอืก On (เปด) หรอื Enter # Twice 
(ใส # สองครัง้) 
คณุไมสามารถใชคณุสมบัตกิารกระจายสญัญาณ
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3

3

ตัวเลือกการสงเพ่ิมเติม 3

การสงโทรสารโดยใชการต้ังคา
หลายคา 3

กอนที่คุณจะสงโทรสาร 
คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาเหลานี้แบบใดก็ได :

 2-sided Fax (โทรสารแบบ 2 ดาน) 1

 Contrast (ความคมชัด)

 Fax Resolution 
(ความละเอียดของโทรสาร)

 Real Time TX (การสงสัญญาณแบบทันที)

 Overseas Mode 
(โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)

 Delayed Fax (การชะลอการสงโทรสาร)

 Batch TX (การสงแบบยกชุด)

 Coverpage Note (หมายเหตุบนหนาปก)

 Coverpage Setup (การต้ังคาหนาปก)

 Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)
1 สําหรับ MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW

a ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เมื อการเรยีกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

จอสัมผัสจะแสดง:
 

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงการต้ังคาที่คุณตองการ 
จากนั้นกดการต้ังคานั้น

d กดตัวเลือกที่คุณตองการ

e ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ทําซํ้าขั้นตอน c และ d 
เพื่อเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม

 เม่ือคุณเลือกการตั้งคาเสร็จแลว กด OK 
(ตกลง) 
ไปที่ขั้นตอนถัดไปเพื่อสงโทรสารของคุ
ณ

หมายเหตุ
• การตั้งคาสวนมากเปนการต้ังคาช่ัวคราว 
และเคร่ืองจะยอนกลับสูการตั้งคาเร่ิมตนหล ังจ
ากที่คุณสงโทรสารแลว

• คุณสามารถบนัทกึการต ังคาบางอยางท ีคุณใชบอ
ยไดโดยการตั้งใหเปนการต้ังคาเร่ิมตน 
การตั้งคาเหลานี้จะคงอยูจนกวาคุณจะเปล่ียนอี
กคร้ัง (ดู 
ต้ังคาการเปล่ียนแปลงของคุณเปนคาเร่ิมตนค 
าใหม uu หนา 25)

• คุณสามารถบนัทกึการต ังคาบางอยางท ีคุณใชบอ
ยไดโดยการตั้งใหเปนทางลัด 
(ดู บันทึกตัวเลือกโทรสารใหเปนทางลัด 
uu หนา 26)

 

การสงโทรสาร (รุน MFC เทาน้ัน) 3
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การเปลี่ยนแปลงโครงหนาโทรส
ารแบบพิมพ 2 ดาน 
(MFC-L8850CDW และ 
MFC-L9550CDW) 3

คุณจะตองเลือก รูปแบบการสแกน  2 ดาน 
กอนที่คุณจะสงโทรสารแบบ 2 ดาน 
รูปแบบท่ีคุณเลือกขึ้นอยูกับโครงหนาโทรสารแบบ
พิมพ 2 ดาน

a โหลดเอกสารจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เมื อการเรยีกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
2-sided Fax (โทรสารแบบ 2 ดาน)

e กด 2-sided Fax (โทรสารแบบ 2 ดาน)

f ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาเอกสารของคุณพลิกตามดานยาว กด 
2-sided Scan: Long Edge 
(สแกน 2 ดาน: ดานยาว)

 ถาเอกสารของคุณพลิกตามดานสั้น กด 
2-sided Scan: Short Edge 
(สแกน 2 ดาน: ดานสั้น)

ดานยาว

แนวต้ัง แนวนอน
 

 

ดานส้ัน

แนวต้ัง แนวนอน
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3

ความคมชัด 3

สําหรับเอกสารสวนใหญ การต้ังคาเร่ิมตนของ 
Auto (อัตโนมัติ) จะใหผลลัพธที่ดีที่สุด 
Auto (อัตโนมัติ) 
จะเลือกความเขมที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับเอกสารข
องคุณโดยอัตโนมัติ

ถาเอกสารของคุณสีจางมากหรือมืดมาก 
การเปล่ียนความเขมอาจทําใหคุณภาพของโทรสา
รดีขึ้น

เลือก Dark (เขม) 
เพื่อปรับเอกสารที่สงโทรสารใหสวางขึ้น

เลือก Light (จาง) 
เพื่อปรับเอกสารที่สงโทรสารใหมืดลง

a ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เมื อการเรยีกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Contrast (ความคมชัด)

d กด Contrast (ความคมชัด)

e กด Auto (อัตโนมัติ), Light (จาง) หรือ 
Dark (มืด)

หมายเหตุ
แมวาคุณจะเลือก Light (จาง) หรือ Dark 
(มืด) เคร่ืองจะสงโทรสารโดยใชการต้ังคา 
Auto (อัตโนมัติ) ถาคุณเลือก Photo 
(ภาพถาย) เปนความละเอียดของโทรสาร

 

การเปล่ียนความละเอียดของโทรสาร 3

คุณภาพของโทรสารสามารถปรับปรุงไดโดยเปล่ีย
นความละเอียดของโทรสาร 
การตั้งคานี้เปนการต้ังคาช่ัวคราวที่จะมีผลใชงานไ
ดกับการสงโทรสารคร้ังถัดไปเทานั้น

a ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax Resolution 
(ความละเอียดของโทรสาร)

d กด Fax Resolution 
(ความละเอียดของโทรสาร)

e กด Standard (มาตรฐาน), Fine 
(ละเอียด), S.Fine (ละเอียดมาก) หรือ 
Photo (ภาพถาย)

หมายเหตุ
คุณสามารถเลือกการต้ังคาความละเอียดได 4 
ระดับดังนี้

เวลาทีใ่ชในการสงจะเพ่ิมขึน้เม่ือเลือก S.Fine 
(ละเอยีดมาก) หรอื Photo (ภาพถาย)

 

ขาวดํา

Standard 
(มาตรฐาน)

เหมาะสําหรับเอกสารตัวพิมพสวน
ใหญ

Fine (ละเอียด) เหมาะสําหรับงานพิมพขนาดเล็กแ
ละจะใชระยะเวลาในการสงชากวา
ความละเอียดมาตรฐานเล็กนอย

S.Fine 
(ละเอียดมาก)

เหมาะสําหรับงานพิมพท่ีมีขนาดเล็
กหรืองานอารตเวิรค 
และใชระยะเวลาในการสงชากวาค
วามละเอียดแบบละเอียด

Photo 
(ภาพถาย)

ใชเมือ่เอกสารมรีะดับสีเทาท่ีมคีวา
มผนัแปร หรอืเปนภาพถาย 
ซ่ึงจะใชระยะเวลาในการสงชาท่ีสุด
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การดําเนินการสงเพ่ิมเตมิ 3

การสงโทรสารดวยตนเอง 3

การสงสัญญาณดวยตนเอง 3

ในการสงสัญญาณดวยตนเอง คุณจะไดยินเสียง 
การหมุนหมายเลขโทรศัพท 
การเรียกและการรับโทรสารขณะสงโทรสาร

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เมื อการเรยีกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น On กด  (Fax (โทรสาร)) และ 

Sending Fax(es) (การสงโทรสาร)

c กด Hook (ปุมวางสาย) 
และฟงเสียงสัญญาณตอเลขหมาย

d เรียกหมายเลขโทรสาร

e เม่ือคุณไดยินเสียงสัญญาณเคร่ืองโทรสาร 
กด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร)

 หากคุณใชกระจกสแกนเนอร กด Send 
(สง)

การเขาถึงแบบคู 3

คุณสามารถหมุนหมายเลขและเร่ิมสแกนโทรสารล
งในหนวยความจํา 
แมขณะที่เคร่ืองพิมพกําลังสงขอมูลจากหนวยควา
มจํา รับโทรสาร 
หรือพิมพงานจากเคร่ืองคอมพิวเตอรได 
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขงานใหม

จํานวนหนาที่คุณสแกนลงในหนวยความจําไดจะแ
ตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทขอมูลที่พิมพ

หมายเหตุ
ถาคุณไดรับขอความ Out of Memory 
(หนวยความจําหมด) 
ขณะสแกนหนาแรกของโทรสาร กด  
เพื่อยกเลิกการสแกน ถาคุณไดรับขอความ 
Out of Memory (หนวยความจําหมด) 
ขณะสแกนหนาถัดไป คุณสามารถกด Send 
Now (สงทันที) เพื่อสงหนาที่สแกนแลว 
หรือกด  เพื่อยกเลิกการทํางาน
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3

การกระจายสัญญาณ 3

การกระจายสัญญาณใหคุณสงขอความโทรสารเดี
ยวกันไปยังหมายเลขโทรสารมากกวาหนึ่งหมายเล
ข คุณสามารถรวมหมายเลขกลุม สมุดที่อยู 
หมายเลขโทรดวน และหมายเลข หมุน 
ดวยตนเองสูงสุด 50 
หมายเลขในการกระจายสัญญาณคร้ังเดียวกัน

คุณสามารถกระจายสัญญาณไดสูงสุด 350 
หมายเลขที่ตางกัน

กอนท่ีคุณจะเร่ิมการกระจายสัญญาณ 3

สมุดที่อยูตองไดรับการจัดเก็บในหนวยความจำขอ
งเคร่ืองพิมพกอนจึงจะสามารถใชงานไดในการกระ
จายสัญญาณ (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

หมายเลขกลุมตองจัดเก็บในหนวยความจําของเครื 
องพิมพกอนจึงจะสามารถใชงานไดในการกระจาย
สัญญาณ 
หมายเลขกลุมจะรวมเอาหลายหมายเลขในสมุดที่
อยูเขาดวยกัน เพื่อการหมุนหมายเลขโดยงาย (ดู 
การต้ังคากลุมสําหรับการกระจายสัญญาณ 
uu หนา 39)

วิธีการกระจายสัญญาณโทรสาร 3

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)

e กด Broadcasting 
(การกระจายสัญญาณ)

f กด Add Number (เพิ่มหมายเลข)

หมายเหตุ
ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:

ถาคุณตองการกระจายสัญญาณผานทางอีเมล 

กด  ใสอีเมล 

(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช) และกด OK 
(ตกลง)

 

g คุณสามารถเพิ มหมายเลขไปยังการกระจายสั
ญญาณดวยวิธีตอไปนี้:

 กด Add Number (เพิ่มหมายเลข) 
และใสหมายเลขโดยใชแปนพิมพของจอ
สัมผัส (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

กด OK (ตกลง)

 กด Add from Address book 
(เพ่ิมจากสมดุท่ีอยู) ปดนิว้ขึน้หรอืลง 
หรอืกด a หรอื b 
เพ่ือแสดงหมายเลขท่ีคุณตองการเพ่ิมไปยั
งการกระจายสญัญาณ 
เลือกกลองทําเครือ่งหมายของหมายเลขท่ี
คุณตองการเพ่ิมไปยงัการกระจายสญัญาณ 
เมือ่คุณเลือกหมายเลขท่ีคุณตองการครบแ
ลว กด OK (ตกลง)
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 กด Search in Address book 
(คนหาจากสมุดที่อยู) 
กดตัวอักษรแรกของช่ือ และกด OK 
(ตกลง) กดชื่อ 
และกดหมายเลขที่คุณตองการเพิ่ม

h หลังจากที คุณใสหมายเลขโทรสารท ังหมดโด
ยการทําซํ้าขั้นตอน f และ g ใหกด OK 
(ตกลง)

i กด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร)
หลังจากการกระจายสัญญาณเสร็จสิ้น 
เคร่ืองพิมพจะพิมพรายงานการกระจายสัญญ
าณเพื่อแจงผลลัพธใหคุณทราบ

หมายเหตุ
• ถาคุณไมไดใชหมายเลขใดในกลุมเกินขอจํากัด 
คุณสามารถกระจายสัญญาณโทรสารไปยังหม
ายเลขที่แตกตางกันไดถึง 350 หมายเลข

• หนวยความจําที่มีในเคร่ืองจะแตกตางกันไป 
ขึ้นกับชนิดของงานในหนวยความจํา 
และหมายเลขที่ใชเพื่อการกระจายสัญญาณ 
ถาคุณกระจายสัญญาณเปนจํานวนครั้งสูงสุดที่
มีแลว คุณจะไมสามารถใชการเขาถึงแบบคู 
และการชะลอการสงโทรสารได

• ถาขอความ Out of Memory 
(หนวยความจําหมด) ปรากฏ ใหกด  
เพื่อหยุดงาน ถามีการสแกนมากกวาหนึ่งหนา 
กด Send Now (สงทันที) 
เพื่อสงสวนที่อยูในหนวยความจําของเคร่ือง

 

การยกเลิก 
การกระจายสญัญาณท่ีอยูระหวางดําเนิน
การ 3

ขณะกระจายสัญญาณ 
คุณสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงในปจจุบันหรื
องานกระจายสัญญาณท้ังหมด

a กด

b ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เพื่อยกเลิกการกระจายสัญญาณทั้งหมด 
กด Entire Broadcast 
(การกระจายสัญญาณทั้งหมด) 
ไปยังขั้นตอน c

 เพื่อยกเลิกงานปจจุบัน 
กดปุมที่แสดงหมายเลขหรือช่ือที่กําลังโ
ทรออก ไปยังขั้นตอน d

 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด 

c เมื อจอสมัผสัสอบถามวาคุณตองการยกเลิกกา
รกระจายสัญญาณทั้งหมดหรือไม 
ใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้:

 กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด No (ไม)

d ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เพื่อยกเลิกงานปจจุบัน กด Yes (ใช)

 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด No (ไม)
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3

การสงสัญญาณแบบทนัที 3

เม่ือคุณกําลังสงโทรสาร 
เคร่ืองพิมพจะสแกนเอกสารลงในหนวยความจําก
อนสงโทรสาร ทันทีที่สายโทรศัพทวาง 
เคร่ืองจะเร่ิมโทรออกและสงโทรสาร

บางคร้ัง 
คุณอาจตองการสงเอกสารที่สําคัญทันทีโดยไมตอ
งรอการสงสัญญาณของหนวยความจํา 
คุณสามารถเปด Real Time TX 
(การสงสัญญาณแบบทันที)

หมายเหตุ
• ถาหนวยความจําเต็มและคุณกาํลังสงโทรสารจาก

 ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เคร่ืองพิมพจะสงเอกสารทันที (แมวา Real 
Time TX (การสงสัญญาณแบบทันที) 
จะถูกต้ังคาเปน Off (ปด)) 
ถาหนวยความจําเต็ม 
โทรสารจากกระจกสแกนเนอรจะไมสามารถสง
ไดจนกวาคุณจะลางหนวยความจําบางสวน

• ในการสงสัญญาณแบบทันที 
คุณลักษณะการหมุนทวนหมายเลขซํ้าอัตโนมั
ติจะไมทํางานเม่ือใชกระจกสแกนเนอร

 

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เมื อการเรยีกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Real Time TX 
(การสงสัญญาณแบบทันที)

e กด Real Time TX 
(การสงสัญญาณแบบทันที)

f กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

g กด OK (ตกลง)

h ใสหมายเลขโทรสาร

i กด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร)

โหมดการสงโทรสารไปยังตางป
ระเทศ 3

ถาคุณกําลังประสบปญหาขณะสงโทรสารไปยังตา
งประเทศเนื่องจากการเชื่อมตอไมดี 
การเปดการสงโทรสารไปยังตางประเทศอาจชวยแ
กปญหาได

การตั้งคานี้เปนการต้ังคาช่ัวคราวที่จะมีผลใชงานไ
ดกับการสงโทรสารคร้ังถัดไปเทานั้น

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Overseas Mode 
(โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)

e กด Overseas Mode 
(โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)

f กด On (เปด)

g กด OK (ตกลง)

h ใสหมายเลขโทรสาร

i กด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร)
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การชะลอการสงโทรสาร 3

คุณสามารถจัดเก็บโทรสารในหนวยความจําไดสูง
สุด 50 ฉบับเพื่อสงภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง

a โหลดเอกสารของคุณ

b ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เมื อการเรยีกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Delayed Fax (การชะลอการสงโทรสาร)

e กด Delayed Fax 
(การชะลอการสงโทรสาร)

f กด Delayed Fax 
(การชะลอการสงโทรสาร)

g กด On (เปด)

h กด Set Time (ต้ังเวลา)

i ปอนเวลาที่คุณตองการสงโทรสาร 
(ในรูปแบบนาฬิกา 24 ช่ัวโมง) 
โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
จํานวนหนาที่คุณสแกนลงในหนวยความจําขึ้น
อยูกับประเภทขอมูลที่พิมพในแตละหนา

 

การชะลอการสงสญัญาณแบบชดุ3

กอนสงโทรสารที่ชะลอการสง 
เคร่ืองพิมพของคุณจะชวยใหคุณประหยัดโดยจัดเ
รียงโทรสารทั้งหมดในหนวยความจําตามปลายทา
งและเวลาที่กําหนด

โทรสารที่ชะลอการสงทั้งหมดที่ถูกกําหนดเวลาสง
พรอมกันไปยังหมายเลขโทรสารเดียวกันจะถูกสงเ
ปนโทรสารฉบับเดียวเพื่อประหยัดเวลาในการสงส ั
ญญาณ

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Send (ต้ังคาการสง)

f กด Setup Send (ต้ังคาการสง)

g กด Batch TX (การสงแบบยกชุด)

h กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

i กด
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3

การตรวจสอบและการยกเลิกงา
นทีค่างอยู 3

ตรวจสอบงานที่ยังคางอยูในหนวยความจําที่จะส ง 
ถาไมมีงาน จอสัมผัสจะแสดง No Jobs 
Waiting (ไมมีงานที่คางอยู) 
คุณสามารถยกเลิกงานสงโทรสารที่จัดเก็บและคา
งอยูในหนวยความจํา

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Remaining Jobs (งานที่เหลืออยู)

f กด Remaining Jobs (งานที่เหลืออยู)
งานที่คอยอยูจะปรากฏขึ้นบนจอสัมผัส

g ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อเล่ือนดูงานที่คอยอยู 
และกดท่ีงานที่คุณตองการยกเลิก

h กด Cancel (ยกเลิก)

i ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เพื่อยกเลิก กด Yes (ใช) 
ถาคุณตองการยกเลิกงานอื่น 
ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ g

 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด No (ไม)

j เม่ือคุณยกเลิกงานเสร็จแลว กด 

ต้ังคาการเปลี่ยนแปลงของคุณเ
ปนคาเร่ิมตนคาใหม 3

คุณสามารถบันทึกการต้ังคาโทรสารสําหรับ Fax 
Resolution (ความละเอียดของโทรสาร), 
Contrast (ความคมชัด), Glass Scan Size 
(ขนาดสแกนบนกระจก), Real Time TX 
(การสงสัญญาณแบบทันที), Coverpage 
Setup (การต้ังคาหนาปก) และ Overseas 
Mode (โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ) 
ที่คุณใชบอยที่สุดโดยการตั้งคาเหลานั้นให เปนคาเ
ร่ิมตน 
การตั้งคาเหลานี้จะคงอยูจนกวาคุณจะเปล่ียนอีกค
ร้ัง

a ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อเลือกการต้ังคาที่คุณตองการเปล่ียน 
จากนั้นกดตัวเลือกใหม

ทําซํ้าขั้นตอนนี้สําหรับแตละการต้ังคาที่คุณ
ตองการเปล่ียน

d หลังจากเปลี่ยนการต้ังคาสุดทายแลว 
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Set New Default (ต้ังคาเร่ิมตนคาใหม)

e กด Set New Default 
(ต้ังคาเร่ิมตนคาใหม)

f จอสมัผสัจะสอบถามใหคุณยืนยันการเปลี ยนแ
ปลงไปเปนการต้ังคาเร่ิมตน
กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

g กด
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คืนคาการต้ังคาโทรสารทั้งหมดใ
หเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน 3

คุณสามารถคนืคาการตัง้คาโทรสารท้ังหมดที่คณุเป
ลี่ยนแปลงใหเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน 
การตัง้คาเหลาน้ีจะคงอยูจนกวาคณุจะเปลี่ยนอีกครัง้

a ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เมื อการเรยีกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c หลังจากเปล่ียนการต้ังคาสุดทายแลว 
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Factory Reset 
(รีเซ็ตเปนคาจากโรงงาน)

d กด Factory Reset 
(รีเซ็ตเปนคาจากโรงงาน)

e จอสมัผสัจะสอบถามใหคุณยืนยันการเปลี ยนแ
ปลงไปเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน กด Yes 
(ใช) เพื่อยืนยัน

f กด

บันทกึตัวเลือกโทรสารใหเปนทางลดั3

คุณสามารถบันทึกตัวเลือกโทรสารใหมที่คุณใชบ อ
ยไดโดยการบันทึกใหเปนทางลัด

a ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b ใสหมายเลขโทรสาร

c กด Options (ตัวเลือก)

d ปดนิว้ข้ึนหรอืลง หรอืกด a หรอื b เพือ่แสดง 
Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร), 
2-sided Fax (โทรสารแบบ 2 ดาน) 1, 
Contrast (ความคมชัด), Real Time TX 
(การสงสัญญาณแบบทันที), Overseas Mode 
(โหมดการสงโทรสารไปยงัตางประเทศ) หรอื 
Glass Scan Size (ขนาดสแกนบนกระจก) 
จากนัน้กดการตัง้คาท่ีคณุตองการเปลีย่น 
จากนัน้กดตวัเลอืกใหมท่ีคณุตองการ
ทําซ้าํข้ันตอนน้ีสําหรบัแตละการตัง้คาท่ีคณุต อง
การเปลีย่น

e เม่ือคุณเลือกตัวเลือกใหมเสร็จสิ้นแลว กด 
OK (ตกลง)

f กด Save as Shortcut (บนัทึกเปนทางลัด)

g ยืนยันรายการตัวเลือกท ีคุณเลือกสาํหรับทางลั
ดที่แสดงอยู จากนั้น 
กด OK (ตกลง)

h กดแท็บจาก 1 ถึง 8

i กด  เม่ือคุณไมไดเพิ่มทางลัด

j ใสช่ือทางลัดโดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส 
(เพื่อชวยคุณใสตัวอักษร 
uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช) 
กด OK (ตกลง)

k กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
1 สําหรับ MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW
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3

หนาปกอิเล็กทรอนิกส 3

คุณจําเปนตองต้ังคารหัสประจําเครื่องของคุณก อน
ที่จะใชงานคุณสมบัตินี้ 
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

คุณสามารถสงหนาปกโดยอัตโนมัติ 
หนาปกของคุณประกอบดวยการต้ังคาขอมูลประจํา
เคร่ือง ความคิดเห็น และช่ือที่จัดเก็บในสมุดท ี่อยู

คุณสามารถเลือกขอคิดเห็นที่กําหนดลวงหนาดังต
อไปนี้

1.Comment Off (1.ปดความคิดเห็น)

2.Please Call (2.โปรดโทร)

3.Urgent (3.ดวน)

4.Confidential (4.ขอมูลลับ)

แทนที่จะใชความคิดเห็นที่กําหนดลวงหนา 
คุณสามารถปอนขอความสวนตัวของคุณสองขอค
วามยาวสูงสุด 27 ตัวอักษร

(ดูที่ การเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเอง 
uu หนา 27)

5.(กําหนดโดยผูใช)

6.(กําหนดโดยผูใช)

การเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเอง 3

คุณสามารถเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเองสองค
วามคิดเห็น

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Send (ต้ังคาการสง)

f กด Setup Send (ต้ังคาการสง)

g กด Coverpage Setting 
(การตั้งคาหนาปก)

h กด Coverpage Note 
(หมายเหตุบนหนาปก)

i กด 5. หรือ 6. 
เพื่อจัดเก็บขอคิดเห็นของคุณเอง

j ใสขอคิดเห็นของคุณโดยใชแปนพิมพของจอ
สัมผัส
กด OK (ตกลง)

กด  เพื่อเลือกตัวเลข อักษร 
และอักขระพิเศษ 
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

k กด
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สงหนาปกในการสงโทรสารคร้ังถัดไป 3

ถาคุณตองการสงหนาปกในการสงโทรสารครั้งถัด
ไป คุณสามารถเพิ่มหนาปกได

a ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 เมื อการเรยีกดูตัวอยางโทรสารถกูตั งคาเป

น Off (ปด) กด  (Fax (โทรสาร))

 เมื อการเรียกดูตัวอยางโทรสารถูกตั งคาเป

น On (เปด) กด  (Fax (โทรสาร)) 

และ Sending Faxes 
(การสงโทรสาร)

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Coverpage Setup (การต้ังคาหนาปก)

d กด Coverpage Setup 
(การตั้งคาหนาปก)

e กด Coverpage Setup 
(การตั้งคาหนาปก)

f กด On (เปด)

g กด Coverpage Note 
(หมายเหตุหนาปก)

h ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อเลือกขอคิดเห็นที่คุณตองการใช 
จากนั้นกดที่ขอคิดเห็นนั้น
กด

i กด OK (ตกลง)

j ใสหมายเลขโทรสาร

k กด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร)

การใชหนาปกท่ีพิมพแลว 3

ถาคณุตองการหนาปกทีพ่มิพแลวท่ีคณุสามารถเขียน
ได 
พมิพตวัอยางหนาปกและแนบไปกับโทรสารของคณุ

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Send (ต้ังคาการสง)

f กด Setup Send (ต้ังคาการสง)

g กด Coverpage Setting 
(การตั้งคาหนาปก)

h กด Print Sample (ตัวอยางงานพิมพ)

i กด OK (ตกลง)
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3

การแสดงผลปลายทาง 3

เม่ือคุณสงโทรสาร 
เคร่ืองจะแสดงขอมูลจากสมุดที่อยูหรือหมายเลขที่
คุณเคยใชโทรออก 
คุณสามารถกําหนดใหเคร่ืองพิมพซอนขอมูลปลา
ยทางบนจอสัมผัสได

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Send (ต้ังคาการสง)

f กด Setup Send (ต้ังคาการสง)

g กด Destination (ปลายทาง)

h กด Hidden (ซอน) หรือ Display 
(แสดง)

i กด
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4
ตัวเลือกการรับขอมูลหนว
ยความจํา 4

ตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา 
ใหคุณสามารถรับโทรสารขณะที่คุณอยูหางจากเค
ร่ือง

คุณสามารถใชตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา 
ไดเพียงหนึ่ง ตัวเลือกเทานั้นในแตละคร้ัง

 การสงตอโทรสาร

 การจัดเก็บโทรสาร

 ปด

การสงตอโทรสาร 4

คุณลักษณะการสงตอโทรสาร 
ใหคุณสงตอโทรสารที่ไดรับไปยังเคร่ืองอื่นหรืออีเ
มลหนึ่งโดยอัตโนมัติ ถาคุณเลือก Backup 
Print: On (งานพิมพสํารอง: เปด) 
เคร่ืองจะพิมพโทรสารดวย

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Memory Receive 
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

h กด Memory Receive 
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

i กด Fax Forward (การสงตอโทรสาร)

j ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 กด Manual (ดวยตนเอง) 
เพื่อใสหมายเลขโทรสารที่จะทําการสงต
อโทรสาร (สูงสุด 20 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพมิพของจอสัมผัส 
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

กด OK (ตกลง)

 กด Address Book (สมุดที่อยู)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อเล่ือนไปจนกระทั่งคุณพบหมายเลขเ
คร่ืองโทรสารที่คุณตองการใชสงตอโทร
สารของคุณ

กดหมายเลขโทรสารหรืออีเมลท่ีคุณตอง
การ

หมายเหตุ

• คุณสามารถใสอีเมลโดยการกด  

บนจอสัมผัส

• หากคุณตองการสงตอไปยังอีเมลหนึ่ง 
คุณตองกําหนดการตั้งคา SMTP 
หรือการต้ังคาที่ คลายคลึงกัน

• ถาคุณเลือกหมายเลขกลุมจากสมุดที่อยู 
โทรสารนั้นจะถูกสงตอไปยังหมายเลขโทรสาร
หลายหมายเลข

 

k ถาต้ังคา Fax Preview 
(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร) เปน Off (ปด) 
กด Backup Print: On 
(งานพิมพสํารอง: เปด) หรือ Backup 
Print: Off (งานพิมพสํารอง: ปด) 

ขอควรจํา
• ถาคุณเลือก Backup Print: On 

(งานพิมพสํารอง: เปด) 
เคร่ืองจะพิมพโทรสารที่ไดรับที่เคร่ืองของค ุณเ
พื่อเปนสําเนา

• เม่ือ Fax Preview 
(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร) ต้ังคาเปน On 
(เปด) คุณสมบัติงานพิมพสํารองจะใชไมได

 

l กด

การรับโทรสาร 
(รุน MFC เทาน้ัน) 4
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4

การจัดเก็บโทรสาร 4

คุณลักษณะการจัดเก็บโทรสาร 
ใหคุณจัดเก็บโทรสารท่ีไดรับลงในหนวยความจําข
องเคร่ือง 
คุณสามารถเรียกดูขอความโทรสารที่จัดเก็บจากเค
ร่ืองโทรสารอีกที่หนึ่งโดยใชคําสั่งการเรียกด ูระยะไ
กล (ดู การเรียกดูขอความโทรสาร uu หนา 35)

เคร่ืองของคุณจะพิมพสําเนาสํารองของโทรสารที่
จัดเก็บแตละฉบับ

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Memory Receive 
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

h กด Memory Receive 
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

i กด Fax Storage (การจัดเก็บโทรสาร)

หมายเหตุ
ในการปดการจัดเก็บเอกสาร กด Off (ปด)

 

j กด

การเปล่ียนตัวเลือกการรับขอมูล
หนวยความจํา 4

ถาโทรสารที่ไดรับถูกเก็บอยูในหนวยความจําของเ
คร่ืองเม่ือคุณเปล่ียนคําสั่งการรับขอมูลหนวยความ
จํา จอสัมผัสจะถามคําถามตอไปนี้กับคุณ:

ถาโทรสารท่ีไดรับน้ันถูกพิมพแลว 4

 Erase All Documents? 
(ลบเอกสารทั้งหมด?)

• ถาคุณกด Yes (ใช) 
โทรสารในหนวยความจําจะถูกลบ 
กอนที่การตั้งคาจะเปล่ียนแปลง

• ถาคุณกด No (ไม) 
โทรสารในหนวยความจําจะไมถูกลบ 
และการตั้งคาจะไมเปล่ียนแปลง

ถามโีทรสารท่ีไมไดพิมพอยูในหนวยควา
มจํา 4

 Print all faxes? 
(พิมพโทรสารทั้งหมด?)

• ถาคุณกด Yes (ใช) 
โทรสารในหนวยความจําจะถูกพิมพ 
กอนที่การตั้งคาจะเปล่ียนแปลง 
ถาสําเนาสําเรองถูกพิมพแลว

• ถาคุณกด No (ไม) 
โทรสารในหนวยความจําจะไมถูกพิมพ 
และการตั้งคาจะไมเปล่ียนแปลง

ขอควรจํา
ถาคุณเลือก เปดสํารองงานพิมพ 
เคร่ืองจะพิมพโทรสารที่ไดรับที่เคร่ืองของค ุณเ
พื่อเปนสําเนา 
คุณลักษณะนี้เปนคุณลักษณะความปลอดภัยใ
นกรณีที่เกิดไฟฟาขัดของกอนที่โทรสารถูกสง
ตอหรือเกิดปญหาที่เคร่ืองรับ

 



บทท่ี 4

32

การปดตัวเลือกการรับขอมูลหนว
ยความจํา 4

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Memory Receive 
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

h กด Memory Receive 
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

i กด Off (ปด)

หมายเหตุ
จอสัมผัสจะใหคุณเลือกวายังมีโทรสารที่ไดรับ
ในหนวยความจําในเครื่องของคุณหรือไม (ดู 
การเปล่ียนตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา 
uu หนา 31)

 

j กด
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4

การเรียกดูระยะไกล 4

คุณสามารถโทรไปยังเครื่องของคุณจากโทรศัพท
แบบกดปุมหรือเคร่ืองโทรสารใดๆ 
แลวใชรหัสการเขาถึงระยะไกลและคําสั่งระยะไกล
เพื่อเรียกดูขอความโทรสารของคุณ

การต้ังคารหสัการเขาถงึระยะไกล 4

รหัสการเขาถึงระยะไกล 
ใหคุณเขาถึงคุณลักษณะการเรียกดูระยะไกลเมื่อคุ
ณอยูหางจากเครื่องของคุณ 
กอนใชคุณสมบัติการเขาถึงและการเรียกดูระยะไก
ล คุณตองต้ังคารหัสของคุณ 
รหัสเร่ิมตนจากโรงงานเปนรหัสที่ใชงานไมได  (– – 
–l)

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Remote Access (การเขาถึงระยะไกล)

f กด Remote Access 
(การเขาถึงระยะไกล)

g ใสเลขรหัสสามหลักโดยใชตัวเลข 0 ถึง 9, * 
หรือ # โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
อยาใชรหัสเดียวกันที่ใชกับ 
รหัสการสั่งงานระยะไกล (l51) 
หรือรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล 
(#51) (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

 

h กด

หมายเหตุ
คุณสามารถเปล่ียนรหัสของคุณไดตลอดเวลา 
เพื่อทําใหรหัสของคุณเลิกทํางาน กดคาง  
ที่ขั้นตอน g เพื่อคืนการต้ังคาเร่ิมตน – – –l 
จากนั้นกด OK (ตกลง)

 

การใชรหัสการเขาถึงระยะไกล 4

a หมุนหมายเลขโทรสารของคุณจากโทรศพัทหรื
อเครือ่งโทรสารอืน่โดยใชการโทรแบบปุมกด

b เม่ือเคร่ืองของคุณรับสายแลว 
ปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล 
ในชวงเวลาเงียบ

c เคร่ืองจะสงสัญญาณหากไดรับขอความ:

 1 เสียงปบยาว -- ขอความโทรสาร

 ไมมีเสียงปบ -- ไมมีขอความ

d เม่ือเคร่ืองมีเสียงปบสั้นสองครั้ง ใสคําสั่ง (ดู 
คําสั่งโทรสารแบบระยะไกล uu หนา 34) 
เคร่ืองจะวางสายหากรอนานเกินกวา 30 
วินาทีในการปอนคําสั่ง
เคร่ืองจะสงเสียงปบสามคร้ังถาคุณปอนคําสั 
งงานไมถูกตอง

e กด 9 0 
เพื่อต้ังคาใหมใหเคร่ืองเม่ือคุณดําเนินการเส
ร็จสิ้น

f วางสาย

หมายเหตุ
• ถาเคร่ืองของคุณถูกต้ังเปนโหมด Manual 

(ดวยตนเอง) 
และคุณตองการใชคุณสมบัติการเรียกดูระยะไก
ล ใหรอประมาณ 100 
วินาทีหลังจากที่เร่ิมมีเสียงเรียกเขา 
จากนั้นใสรหัสการเรียกดูระยะไกลภายใน 30 
วินาที

• การตั้งคานี้อาจไมสามารถใชไดในบางประเทศ 
หรืออาจไมรองรับโดยบริษัทผูใหบริการโทรศั
พทในทองถ่ินของคุณ

 



บทท่ี 4

34

คําสั่งโทรสารแบบระยะไกล 4

ทําตามคําสั่งในตารางเพื่อเขาใชงานคุณลักษณะต างๆ เม่ือคุณไมไดอยูที่เคร่ือง 
เม่ือคุณโทรไปยังเคร่ืองของคุณแลวปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3 ตัวตามดวย l) 
ระบบจะสงเสียงปบสั้นสองคร้ัง และคุณตองปอนคําสั่งระยะไกล

คําส่ังระยะไกล รายละเอียดการใชงาน

95 เปล่ียนแปลงการต้ังคาการสงตอโ
ทรสารหรือการจดัเก็บโทรสาร

1 ปด คุณสามารถเลือก Off (ปด) 
หลังจากท่ีคุณเรียกดูหรือลบขอความของคุณท้ังหมด

2 การสงตอโทรสาร เสียงปบยาวดังหนึง่คร้ัง หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงการต้ังคาไดรับการยอมรับ 
ถาคุณไดยินเสียงปบส้ันดังสามคร้ัง 
คุณไมสามารถทําการเปล่ียนแปลงไดเนือ่งจากไมเปนไปตามเงื่อนไข 
(เชน การลงทะเบียนหมายเลขสงตอโทรสาร) 
คุณสามารถลงทะเบียนจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดได (ดู 
การเปล่ียนหมายเลขการสงตอโทรสาร uu หนา 35) 
เมื่อคุณลงทะเบียนหมายเลข การสงตอโทรสารจะใช งานได

4 หมายเลขการสงตอโทรสาร

6 การจัดเก็บโทรสาร

96 การเรียกดูโทรสาร

2 เรียกดูโทรสารท้ังหมด ปอนหมายเลขเคร่ืองโทรสารระยะไกลเพื่อรับขอความโทรสารท่ีจัดเก็
บ (ดู การเรียกดูขอความโทรสาร uu หนา 35)

3 ลบโทรสารจากหนวยความจํา ถาคุณไดยินเสียงปบยาวหนึ่งคร้ัง 
ขอความโทรสารถกูลบจากหนวยความจํา

97 ตรวจสอบสถานะการรับโทรสาร

1 โทรสาร คุณสามารถตรวจสอบวาเคร่ืองของคุณไดรับโทรสารหรือไม ถาไดรับ 
คุณจะไดยินเสียงปบยาวหนึ่งคร้ัง ถาไมไดร ับ 
คุณจะไดยินเสียงปบส้ันสามคร้ัง

98 เปล่ียนโหมดรับโทรสาร

1 
การเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพทภ
ายนอก

ถาคุณไดยินเสียงปบยาวหนึ่งคร้ัง 
การเปล่ียนแปลงของคุณไดรับการยอมรับ

2 โทรสาร/โทรศัพท

3 โทรสารเทานั้น

90 ออก กด 9 0 เพ่ือหยุดการเรียกดูระยะไกล รอเสียงปบยาว 
จากนั้นวางหูฟงโทรศัพท
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4

การเรียกดูขอความโทรสาร 4

คุณสามารถโทรหาเคร่ืองของคุณจากโทรศัพทหรื
อเครื่องโทรสารแบบกดปุมเครื่องใดก็ได 
และสั่งใหสงขอความโทรสารของคุณไปยังอีกเคร ื่
องหนึ่ง กอนการใชงานคุณสมบัตินี้ 
คุณจะตองเปดการจัดเก็บโทรสารหรือการเรียกดูตั
วอยางโทรสาร (ดู การจัดเก็บโทรสาร 
uu หนา 31 หรือ คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

a เรียกหมายเลขโทรสารของคุณ

b เม่ือเครื่องรับสาย ในชวงเวลาเงียบ 
ใหปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3 
หลักตามดวย l ) ถาคุณไดยินเสียงปบยาว 
คุณมีขอความ

c เม่ือคุณไดยินเสียงปบสั้นสองคร้ัง 
กด 9 6 2

d รอเสียงปบยาว 
แลวใชแผงสัมผัสปอนหมายเลขเครื่องโทรส
ารระยะไกลที่คุณตองการสงขอความโทรสา
ร ตามดวย ## (สูงสุด 20 ตัว)

หมายเหตุ
คุณไมสามารถใช l และ # 
เปนหมายเลขที่ใชโทร อยางไรก็ตาม กด # 
ถาคุณตองการใหหยุดเปนเวลาส้ันๆ

 

e วางสายหลังจากที่คุณไดยินเคร่ืองสงเสียงปบ 
เคร่ืองของคุณจะโทรไปยังเคร่ืองโทรสารอื่น 
ซ่ึงจะพิมพขอความโทรสารของคุณ

การเปล่ียนหมายเลขการสงตอโ
ทรสาร 4

คุณสามารถเปล่ียนหมายเลขการสงตอโทรสารได
จากโทรศัพทหรือเคร่ืองโทรสารแบบกดปุมเครื่อง
อื่น

a เรียกหมายเลขโทรสารของคุณ

b เม่ือเคร่ืองรับสาย 
ปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3 ตัวตามดวย 
l) ในชวงเวลาเงียบ 
ถาคุณไดยินเสียงปบยาว คุณมีขอความ

c เม่ือคุณไดยินเสียงปบสั้นสองครั้ง 
กด 9 5 4

d รอใหมีเสียงบี๊บยาว ใสหมายเลขใหม (สูงสุด 
20 หลัก) 
ของเคร่ืองโทรสารระยะไกลที่คุณตองการให
สงตอโทรสารไปหา โดยใชแผงสัมผัส 
จากนั้นใส ##

หมายเหตุ
คุณไมสามารถใช l และ # 
เปนหมายเลขที่ใชโทร อยางไรก็ตาม กด # 
ถาคุณตองการใหหยุดเปนเวลาส้ันๆ

 

e กด 9 0 
เพื่อหยุดการเขาถึงระยะไกลเมื่อคุณเสร็จสิ้น

f วางสายหลังจากท ีคุณไดยินเครื องสงเสยีงป บ
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การรับโทรสารเพ่ิมเติม 4

การพิมพโทรสารรับเขาท ียอขนาด4

ถาคุณเลือก On (เปด) 
เคร่ืองจะยอขนาดโทรสารรับเขาแตละหนาใหพอดี
กับหนึ่งหนากระดาษขนาด A4, Letter, Legal หรือ 
Folio

เคร่ืองจะคํานวณอัตราสวนการยอขนาดจากขนาด
กระดาษของโทรสาร 
และการต้ังคาขนาดกระดาษของคุณ 
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Auto Reduction 
(การยอขนาดโดยอัตโนมัติ)

h กด Auto Reduction 
(การยอขนาดโดยอัตโนมัติ)

i กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

j กด

การพิมพ 2 
ดานสําหรับโหมดโทรสาร 4

เคร่ืองของคุณสามารถพิมพโทรสารที่ไดรับบนกระ
ดาษทั้งสองดานไดเม่ือ 2-sided (2 ดาน) 
ถูกกําหนดคาเปน On (เปด)

ใชกระดาษขนาด A4 สําหรับการต้ังคานี้ (60 ถึง 
105 g/m2)

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
2-sided (2 ดาน)

h กด 2-sided (2 ดาน)

i กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

j กด

หมายเหตุ
เม่ือเปด 2-sided (2 ดาน) 
โทรสารรับเขาจะถูกยอขนาดพอดีกับขนาดกระ
ดาษในถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
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4

การตั้งคาประทับตรารับโทรสาร 4

คุณสามารถตั้งคาเคร่ืองใหพิมพวันที่และเวลารับโ
ทรสารที่กึ่งกลางดานบนของแตละหนาของโทรสา
รที่ไดรับ

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

f กด Setup Receive (ต้ังคาการรับ)

g ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax Rx Stamp (ประทับตรารับโทรสาร)

h กด Fax Rx Stamp 
(ประทับตรารับโทรสาร)

i กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

j กด

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาคุณไดกาํหนดวันท ีและเวลาปจจุบนัใ
นเครื่อง (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

• ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:

เวลาและวันที่ที่ไดรับจะไมปรากฏเม่ือใชโทรส
ารผานอินเทอรเน็ต

 

การพิมพโทรสารจากหนวยควา
มจํา 4

ถาคุณเลือก Fax Storage (การจัดเก็บโทรสาร) 
คุณยังสามารถพิมพโทรสารจากหนวยความจําเม่ือ
คุณอยูที่เคร่ืองได (ดู การจัดเก็บโทรสาร 
uu หนา 31)

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e กด a หรือ b เพื่อแสดง Print Document 
(พิมพเอกสาร)

f กด Print Document (พิมพเอกสาร)

g กด OK (ตกลง)

h กด

การรับขอมูลเม่ือกระดาษหมด 4

ทันทีที่ถาดกระดาษวางเปลาในระหวางรับโทรสาร 
จอสัมผัสจะแสดง No Paper (ไมมีกระดาษ) 
ใสกระดาษในถาดใสกระดาษ 
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

โทรสารรับเขาจะยังคงถูกเก็บในหนวยความจําตอ
จนกวาหนวยความจําจะเต็มหรือกระดาษถูกใสในถ
าดกระดาษ เม่ือหนวยความจําเต็ม 
เคร่ืองจะหยุดรับสายโดยอัตโนมัติ 
ถาตองการพิมพโทรสาร ใสกระดาษใหมในถาด
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5
การหมนุโทรออกเพิม่เตมิ 5

การรวมหมายเลขในสมุดที่อยู 5

บางกรณีคุณอาจตองการเลือกจากผูใหบริการโทร
ศัพททางไกลหลายผูใหบริการ เม่ือคุณสงโทรสาร 
อัตราอาจแตกตางกันไป 
ทั้งนี้ขึ้นกับเวลาและปลายทาง 
เพื่อใชประโยชนจากอัตราคาบริการที่ถูก 
คุณสามารถจัดเก็บรหัสเขาถึงของผูใหบริการโทร
ศัพททางไกล 
และจัดเก็บรหัสบัตรเครดิตเปนหมายเลขในสมุดที 
อยู 
คุณสามารถจัดเก็บชุดหมายเลขโทรทางไกลนี้โด
ยการแบงหมายเลขและจัดเก็บเปนหมายเลขแยก
กันในสมุดที่อยู ในลักษณะใดก็ได 
คุณยังสามารถรวมการโทรดวยตนเองโดยใชแปน
ตัวเลข (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

เชน คุณอาจจัดเก็บ ‘01632’ ใน สมุดโทรศัพท: 
Brother 1 และหมายเลข ‘960555’ ใน 
สมุดโทรศัพท: Brother 2 
คุณสามารถใชทั้งสองหมายเลขเพื่อโทรไปยัง 
‘01632-960555’ ถาคุณกดปุมตอไปนี้:

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดที่อยู)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงหมายเลขใน Brother 1

d กดหมายเลข

e กด Apply (ใช)

f กด Address Book (สมุดที่อยู)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงหมายเลขใน Brother 2

h กดหมายเลข

i กด Apply (ใช)

j กด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร) 
คุณจะโทรไปยัง ‘01632-960555’

เพื่อเปลี่ยนแปลงหมายเลขช่ัวคราว 
คุณสามารถแทนที่สวนใดๆ 
ของหมายเลขไดโดยการกดบนแปนตัวเลข 
ตัวอยางเชน ถาตองการเปล่ียนหมายเลขเปน 
‘01632-960556’ คุณสามารถใสหมายเลข 
(Brother 1: 01632) โดยใชสมุดที่อยู กด Apply 
(ใช) และกด 960556 บนแปนตัวเลข

หมายเหตุ
ถาคุณจําเปนตองคอยเสียงสัญญาณตอเลขหม
ายหรือสัญญาณ ณ ชวงใดๆ ระหวางการโทร 
ใหสรางชวงรอสายโดยกด Pause 
(หยุดช่ัวคราว) 
การกดปุมแตละคร้ังจะเพิ่มการหนวงเวลา 3.5 
วินาที คุณสามารถกด Pause (หยุดช่ัวคราว) 
กี่คร้ังก็ไดตามตองการเพื่อเพิ่มเวลารอสาย

 

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการ
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5

วิธีจดัเก็บหมายเลขเพิม่เติม5

จัดเก็บหมายเลขโทรออกในสมุด
ที่อยู 5

คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรออกจากประวัติก
ารโทรลงในสมุดที่อยู

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Call History (ประวัติการโทร)

c กด Outgoing Call (การโทรออก)

d กดหมายเลข

e กด Edit (แกไข)

f กด Add to Address Book 
(เพิ่มไปยังสมุดที่อยู)

g กด Name (ช่ือ)

h ใสช่ือ (สูงสุด 15 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส 
(เพื่อชวยคุณใสตัวอักษร 
uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
กด OK (ตกลง)

i กด OK (ตกลง) 
เพื่อยืนยันหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท

j กด

การต้ังคากลุมสําหรับการกระจา
ยสัญญาณ 5

กลุม ซ่ึงสามารถจัดเก็บในสมุดที่อยู 
ชวยใหคุณสามารถสงโทรสารเดียวกันไปยังหมายเ
ลขโทรสารกี่หมายเลขก็ได โดยกด Fax 
(โทรสาร), Address Book (สมุดที่อยู), 
ช่ือกลุม, Apply (ใช) และ Fax Start 
(เร่ิมสงโทรสาร)

ขั้นแรก 
คุณจะตองจัดเก็บหมายเลขโทรสารแตละหมายเล
ขในสมุดที่อยู (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช) 
จากนั้นคุณสามารถรวมหมายเลขเหลานั้นเขาเปน
หมายเลขในกลุมได 
แตละกลุมจะใชหมายเลขในสมุดที่อยู 
คุณสามารถกําหนดกลุมไดสูงสุด 20 กลุม 
หรือคุณสามารถกําหนดหมายเลขไดสูงสุด 299 
หมายเลขในกลุมใหญหนึ่งกลุม (ดูที่ 
การกระจายสัญญาณ uu หนา 21)

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดที่อยู)

c กด Edit (แกไข)

d กด Setup Groups (ต้ังคากลุม)

e กด Name (ช่ือ)

f ใสช่ือกลุม (สูงสุด 15 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

g กด Add/Delete (เพิ่ม/ลบ)

h เพ ิมหมายในเลขสมุดท ีอยู ไปยังกลุ มโดยกดท ี
หมายเลขใหแสดงเครื่องหมายสีแดง
กด OK (ตกลง)

i อานและยืนยันรายการชื อและหมายเลขท ีคุณเ
ลือก จากนั้นกด OK (ตกลง) 
เพื่อบันทึกกลุมของคุณ
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j ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาตองการจัดเกบ็กลุ มอ ืนสําหรับการกระจ
ายสัญญาณ ใหทําซํ้าขั้นตอน c - i

 ถาตองการจัดเก็บกลุ มสําหรับการกระจาย
สัญญาณใหเสร็จสิ้น กด 

หมายเหตุ
คุณสามารถพมิพรายการหมายเลขในสมุดที่อยู
ทั้งหมดได (ดู รายงาน uu หนา 43)

 

การเปลีย่นช่ือกลุม 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดที่อยู)

c กด Edit (แกไข)

d กด Change (เปล่ียนแปลง)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงกลุมที่คุณตองการ

f กดชื่อกลุม

g กด Name (ช่ือ)

h ใสช่ือกลุมใหม (สูงสุด 15 ตัวอักษร) 
โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
วิธีเปล่ียนช่ือที่จัดเก็บ:

เพื่อเปล่ียนตัวอักษรหนึง่ตัว กด d หรือ c 
เพื่อจัดวางเคอรเซอรเพือ่เลือกตัวอักษรที่ผ ิด 
จากนั้นกด  ปอนตัวอักษรใหม 
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

 

i กด OK (ตกลง)

j กด

การลบกลุม 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดที่อยู)

c กด Edit (แกไข)

d กด Delete (ลบ)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงกลุมที่คุณตองการ

f กดช่ือกลุม
กด OK (ตกลง)

g เม่ือจอสัมผัสถาม Erase this data? 
(ลบขอมูลนี้?) กด Yes (ใช)

h กด
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5

การเพิ่มหรือลบสมาชิกในกลุม 5

a กด  (Fax (โทรสาร))

b กด Address Book (สมุดที่อยู)

c กด Edit (แกไข)

d กด Change (เปล่ียนแปลง)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงกลุมที่คุณตองการ

f กดชื่อกลุม

g ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Add/Delete (เพิ่ม/ลบ)

h กด Add/Delete (เพิ่ม/ลบ)

i ปดนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b 
เพ่ือแสดงหมายเลขทีคุ่ณตองการเพ่ิมหรอืลบ

j ทําขั้นตอนตอไปนี้สําหรับแตละหมายเลขที่คุ
ณตองการเปล่ียน

 เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังกลุม 
กดกลองทําเคร่ืองหมายของหมายเลขนั้
นเพื่อเพิ่มการทําเคร่ืองหมาย

 เพื่อลบหมายเลขออกจากกลุม 
กดกลองทําเคร่ืองหมายของหมายเลขนั้
นเพื่อนําเคร่ืองหมายออก

k กด OK (ตกลง)

l กด OK (ตกลง)

m กด
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6
รายงานโทรสาร 
(รุน MFC เทานั้น) 6

กด  

บนจอสัมผัสเพื่อสรางรายงานการตรวจสอบความถู
กตองการสงสัญญาณ และชวงเวลาบนัทึก

รายงานการตรวจสอบความถูกต
องการสงสัญญาณ 6

คุณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณเปนหลักฐานที่คุณสงโทรสาร 
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

บันทึกโทรสาร 
(รายงานการทํางาน) 6

คุณสามารถตั้งคาเคร่ืองเพือ่พิมพบันทึกที่ช วงที่ระ
บุ (ทุก 50 โทรสาร 6, 12 หรือ 24 ช่ัวโมง หรือ 2 
หรือ 7 วัน) 
การต้ังคาจากโรงงานคือ  Every 50 Faxes 
(ทุก 50 โทรสาร)

ถาคุณต้ังคาชวงเปน Off (ปด) 
คุณยังสามารถพิมพรายงานโดยทําตามกระบวนกา
รใน รายงาน uu หนา 43

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Fax (โทรสาร)

d กด Fax (โทรสาร)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Report Setting (การต้ังคารายงาน)

f กด Report Setting (การต้ังคารายงาน)

g กด Journal Period (ชวงเวลาบันทึก)

h กด Journal Period (ชวงเวลาบันทึก)

i ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อเลือกชวงเวลา
ถาคุณเลือก Every 50 Faxes (ทุก 50 
โทรสาร) ใหไปยังขั้นตอน m

 6, 12, 24 ช่ัวโมง, 2 หรือ 7 วัน

เคร่ืองจะพิมพรายงานที่เวลาที่เลือก 
แลวลบงานทั้งหมดจากหนวยความจํา

ถาหนวยความจําของเคร่ืองเต็มดวยงาน 
200 งานกอนถึงเวลาที่คุณเลือกไว 
เคร่ืองจะพิมพบันทึกกอนแลวจึงลบงานทั้
งหมดจากหนวยความจํา 
ถาคุณตองการรายงานเพิ่มเติมกอนถึงกํา
หนดพิมพ 
คุณสามารถพิมพไดโดยไมตองลบงานจ
ากหนวยความจํา

 ทุก 50 โทรสาร

เคร่ืองจะพิมพบันทึกเม่ือเคร่ืองจัดเก็บ 50 
งาน

j กด Time (เวลา) และใสเวลาที่จะเริ่มพิมพ 
(ในรูปแบบ 24 ช่ัวโมง) 
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(ตัวอยางเชน: ใส 19:45 สําหรับเวลา 7:45 
PM)
กด OK (ตกลง)

k ถาคุณเลือก Every 7 Days (ทุก 7 วัน) 
กด Day (วัน)

l ปดนิว้ขึน้หรอืลง หรอืกด a หรอื b เพ่ือแสดง 
Every Monday (ทกุวนัจันทร), Every 
Tuesday (ทกุวนัองัคาร), Every 
Wednesday (ทกุวนัพุธ), Every 
Thursday (ทกุวนัพฤหัสบดี), Every 
Friday (ทกุวนัศุกร), Every Saturday 
(ทกุวนัเสาร) หรอื Every Sunday 
(ทกุวนัอาทติย) 
จากนัน้กดทีว่นัแรกของการนบัถอยหลงั 7 วนั

m กด

การพิมพรายงาน 6
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6

รายงาน 6

มีรายงานตอไปนี้:

1 XMIT Verify (ตรวจสอบ XMIT) (รุน MFC 
เทานั้น)

แสดงรายงานการตรวจสอบความถูกตองการส
งสัญญาณสําหรับโทรสารสงออกลาสุด 200 
งานและพิมพรายงานสุดทาย

2 Address Book (สมุดที่อยู) (รุน MFC 
เทานั้น)

พิมพรายการรายช่ือและหมายเลขที่บันทึกในห
นวยความจําสมุดที่อยู ตามลําดับตัวอักษร

3 Fax Journal (บันทึกโทรสาร) (รุน MFC 
เทานั้น)

พิมพรายการขอมูลเกี่ยวกับโทรสารรับเขาและ
สงออก 200 งานลาสุด 
(TX: สง) (RX: รับ)

4 User Settings (การตั้งคาโดยผูใช)

พิมพรายการการต้ังคาปจจุบันของคุณ

5 Printer Settings 
(การต้ังคาเครื่องพมิพ)

พิมพรายการการต้ังคาเคร่ืองพิมพปจจุบันของ
คุณ

6 Network Configuration 
(การกําหนดคาเครือขาย)

พิมพรายการการต้ังคาเครอืขายปจจุบันของคุณ

7 Drum Dot Print (การพิมพแบบดรัมดอท)

พิมพใบตรวจสอบดรัมดอทเพื่อแกไขปญหากา
รพิมพแบบดอท

8 WLAN Report (รายงาน WLAN) 
(MFC-L8600CDW, MFC-L8650CDW, 
MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW และ 
DCP-L8450CDW)

พิมพผลการวิเคราะหการเช่ือมตอ LAN 
แบบไรสาย

วิธีการพิมพรายงาน 6

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Print Reports (พิมพรายงาน)

d กด Print Reports (พิมพรายงาน)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงรายงานที่คุณตองการ

f กดช่ือรายงาน

g (รุน MFC เทานั้น)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาคุณเลือก XMIT Verify (ตรวจสอบ 
XMIT) ใหไปที่ขั้นตอน h

 สําหรับรายงานอื่นๆ ไปที่ขั้นตอน i

h (รุน MFC เทานั้น)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เพ ือดูรายงานการตรวจสอบความถกูตองก
ารสงสัญญาณ กด View on LCD (ดูบน 
LCD)

 เพ ือพมิพรายงานการตรวจสอบความถูกตอ
งการสงสัญญาณ กด Print Report 
(พิมพรายงาน)

i กด OK (ตกลง)
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7
การต้ังคาสําเนา 7

คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาสําเนาสําหรับการทําส
ำเนาครั้งตอไปได

การต้ังคาเหลานีจ้ะเปนการช่ัวคราว 
เคร่ืองจะกลับไปที่การตั้งคาเร่ิมตนหนึ่งนาทีหลังจ
ากคัดลอก

กด Copy (สําเนา) จากนั้นกด Options 
(ตัวเลือก) ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อเล่ือนดูการตั้งคาสําเนา 
เม่ือการต้ังคาที่คุณตองการถูกแสดงขึ้น 
กดและเลือกตัวเลือกที่คุณตองการ

เม่ือคุณเปล่ียนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด 
Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ Mono 
Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)

หยุดการทําสําเนา 7

เพื่อหยุดการทําสําเนา กด 

การปรับปรุงคุณภาพสําเนา 7

คุณสามารถเลือกจากชวงการตั้งคาคุณภาพ 
การตั้งคาจากโรงงานคือ Auto (อัตโนมัติ)

 Auto (อัตโนมัติ)

อัตโนมัติ 
เปนโหมดที่แนะนําสําหรับการพิมพปกติ 
เหมาะสําหรับเอกสารที่มีทั้งขอความและภาพถ
าย

 Text (ขอความ)

เหมาะสําหรับเอกสารที่มีขอความเปนสวนใหญ

 Photo (ภาพถาย)

ปรับคุณภาพสําเนาสําหรับภาพถายใหดีขึ้น

 Receipt (ใบเสร็จรับเงิน)

เหมาะสําหรับการทําสําเนาใบเสร็จรับเงิน

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Quality (คุณภาพ)

f กด Quality (คุณภาพ)

g กด Auto (อัตโนมัติ), Text (ขอความ), 
Photo (ภาพถาย) หรือ Receipt 
(ใบเสร็จรับเงิน)

h ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

i กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)

การทําสําเนา 7
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7

การขยายหรือยอขนาดสําเนา 7

ถาตองการขยายหรือยอขนาดสําเนาถัดไป 
ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอขนาด)

f กด Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอขนาด)

g กด 100%, Enlarge (ขยาย), Reduce 
(ยอขนาด) หรือ Custom(25-400%) 
(กําหนดเอง (25-400%))

h ทําอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:

 ถาคุณเลือก Enlarge (ขยาย) 
กดการขยายหรืออัตราสวนที่คุณตองการ

 ถาคุณเลือก Reduce (ยอขนาด) 
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงอัตราสวนการยอที่คุณตองการ 
และกดอัตราสวนนั้น

 ถาคุณเลือก Custom(25-400%) 
(กําหนดเอง (25-400%)) กด  
เพื่อลบคารอยละที่แสดง หรือกด d 
เพื่อยายเคอรเซอร 
จากนั้นใสอัตราสวนการยอหรือการขยาย
ระหวาง 25% ถึง 400% โดยเพิ่มขั้นละ 
1% 

กด OK (ตกลง)

 ถาคุณเลือก 100% ใหไปยังขั้นตอน i

* การตัง้คาโรงงานจะแสดงเปนตวัหนาและมีเคร่ืองหมายดอกจนักํากับอยู
1 Custom(25-400%) (กําหนดเอง (25-400%)) 

ชวยใหคุณใสอัตราสวนระหวาง 25% ถึง 400% 
โดยเพิ่มขั้นละ 1% 

i ถาคุณไมตองการเปล่ียนการตั้งคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

j กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)

หมายเหตุ
Page Layout (โครงหนาเอกสาร) 
ไมสามารถใชไดกับ Enlarge/Reduce 
(ขยาย/ยอขนาด)

 

100%*

200%

141% A5A4

104% EXELTR

97% LTRA4

94% A4LTR

91% Full Page (91% เต็มหนา)

85% LTREXE

83% LGLA4

78% LGLLTR

70% A4A5

50%

Custom(25-400%) (กําหนดเอง 
(25-400%)) 1
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การทําสําเนาแบบ 2 ดาน 7

คุณจะตองเลือกโครงหนาสําเนาการพิมพ 2 
ดานจากตัวเลือกตอไปนี้ 
กอนที่คุณจะเร่ิมการทําสําเนาแบบการพิมพ 2 ดาน 
โครงหนาของเอกสารของคุณจะกําหนดโดยโครง
หนาการทําสําเนาแบบ 2 หนาที่คุณควรเลือก

(MFC-L8600CDW และ DCP-L8400CDN)

แนวต้ัง

 การพลิกดานยาว 1 ดานi 2 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 1 ดานi 2 ดาน
 

แนวนอน

 การพลิกดานยาว 1 ดานi 2 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 1 ดานi 2 ดาน
 

(MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, 
MFC-L9550CDW และ DCP-L8450CDW)

ถาคุณตองการใชคุณลักษณะสําเนาการทําสําเนา
แบบ 2 ดานอัตโนมัติ ใหวางเอกสารของคุณใน 
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

แนวต้ัง

 2 ดานi2 ดาน
 

 การพลิกดานยาว 1 ดานi 2 ดาน
 

 การพลิกดานยาว 2 ดานi 1 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 1 ดานi 2 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 2 ดานi 1 ดาน
 

1
2

1

2

1
2

1
2

1
2

1

2

1
2

1

2

1

2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2
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แนวนอน

 2 ดานi2 ดาน
 

 การพลิกดานยาว 1 ดานi 2 ดาน
 

 การพลิกดานยาว 2 ดานi 1 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 1 ดานi 2 ดาน
 

 การพลิกดานสั้น 2 ดานi 1 ดาน
 

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
2-sided Copy (สําเนาแบบ 2 ดาน)

f กด 2-sided Copy (สําเนาแบบ 2 ดาน)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงตัวเลือกโครงหนาที่คุณตองการดัง
ตอไปนี้:
Off (ปด), 
2-sided2-sided (2 ดาน2 ดาน) 1, 
1-sided2-sided Long Edge 
Flip (การพลิกดานยาว 1 ดาน2 ดาน), 
2-sided1-sided Long Edge 

Flip (การพลิกดานยาว 2 ดาน1 ดาน) 1, 
1-sided2-sided Short Edge 
Flip (การพลิกดานสั้น 1 ดาน2 ดาน), 
2-sided1-sided Short Edge 

Flip (การพลิกดานสั้น 2 ดาน1 ดาน) 1

1 MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, 
MFC-L9550CDW และ DCP-L8450CDW

h กดตัวเลือกที่คุณตองการ

i ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

j กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา) 
เพื่อสแกนหนาเอกสาร
ถาคุณวางเอกสารใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เคร่ืองจะสแกนหนาและเริ่มพิมพ

ถาคุณกําลังใชงานกระจกสแกนเนอร 
ใหไปที่ข้ันตอนk

k หลังจากเครื่องสแกนหนา ใหกด Scan 
(สแกน) เพื่อสแกนหนาถัดไป

l วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร

m กด OK (ตกลง)
ทําซํ้าขั้นตอน k ถึง m 
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร

n หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด 
Complete (เสร็จสมบูรณ) ในขั้นตอน k 
เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

1

2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
2

1

2
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การเลือกถาดกระดาษ 7

คุณสามารถเปล่ียนตัวเลือกใชถาดกระดาษสําหรับ
สําเนาถัดไป

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Tray Use (ใชถาดกระดาษ)

f กด Tray Use (ใชถาดกระดาษ)

g กด Tray#1 Only (ถาดที่ 1 เทานั้น), 
Tray#2 Only (ถาดที่ 2 เทานั้น) 1, MP 
Only (MP เทานั้น), MP>T1>T2 1, 
MP>T2>T1 1, T1>T2>MP 1 หรือ 
T2>T1>MP 1

1 T2 และ Tray#2 Only (ถาดท่ี 2 เทาน้ัน) 
จะปรากฏขึ้น ถามกีารติดตั้งถาดท่ี 2

h ถาคุณไมตองการเปล่ียนการตั้งคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

i กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)

หมายเหตุ
หากตองการเปล่ียนแปลงการต้ังคาเร่ิมตนสําห
รับถาดกระดาษ 
uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช

 

การปรับความเขมและความคมชัด7

ความเขม 7

ปรับความเขมในการทําสําเนาเพื่อทําใหสําเนามืด
ลงหรือสวางขึ้น

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Density (ความเขม)

f กด Density (ความเขม)

g กดระดับความเขม จากจางไปเขม

h ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

i กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)
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7

ความคมชัด 7

ปรับความคมชัดเพื่อชวยใหภาพคมชัดและสดใสยิ่
งขึ้น

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Contrast (ความคมชัด)

f กด Contrast (ความคมชัด)

g กดระดับความคมชัด

h ถาคุณไมตองการเปล่ียนการตั้งคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

i กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)

การจัดเรียงสําเนา 7

คุณสามารถเรียงหลายสําเนา 
หนาจะเรียงตามลําดับ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 
ไปเรื่อยๆ

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Stack/Sort (ซอน/จัดเรียง)

f กด Stack/Sort (ซอน/จัดเรียง)

g กด Sort (จัดเรียง)

h อานและยืนยันรายการการตั้งคาที่คุณเลือก 
ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาอื่นๆ กด 
OK (ตกลง)

i กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา) 
เพื่อสแกนหนาเอกสาร
ถาคุณวางเอกสารใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เคร่ืองจะสแกนหนาและเริ่มพิมพ

ถาคุณกําลังใชงานกระจกสแกนเนอร 
ใหไปที่ข้ันตอนj

j หลังจากเครื่องสแกนหนา ใหกด Yes (ใช) 
เพื่อสแกนหนาถัดไป

k วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร

l กด OK (ตกลง)
ทําซํ้าขั้นตอน j ถึง l 
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร

m หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด No (ไม) 
ในขั้นตอน j เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
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ทาํสาํเนา N in 1 
(การจดัหนากระดาษในหนาเดยีว)
(โครงหนาเอกสาร) 7

คุณสามารถลดจํานวนกระดาษที่ใชไดเม่ือคัดลอก
โดยใชคุณลักษณะสําเนา N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว) 
ซ่ึงอนุญาตใหคุณทําสําเนาสองหรือสี่หนาลงในหน 
าเดียว 
ถาคุณตองการทําสําเนาทั้งสองดานของบัตรประจ
ำตัวลงในหนึ่งหนากระดาษ ดูที่ 
สําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1 uu หนา 52

ขอควรจํา
• ตรวจสอบวาขนาดกระดาษถูกกําหนดเปน A4, 
Letter, Legal, Folio, A5 1 หรือ B5 1

1 สําหรับสําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1

• คุณไมสามารถใชการต้ังคา 
Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอขนาด) 
พรอมกับคุณลักษณะ N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)

• (P) หมายถึง แนวต้ัง และ (L) หมายถึง 
แนวนอน

 

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Page Layout (โครงหนาเอกสาร)

f กด Page Layout (โครงหนาเอกสาร)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Off(1in1), 2in1(P), 2in1(L), 
2in1(ID) 1, 4in1(P) หรือ 4in1(L)
1 สําหรับขอมูลเก่ียวกับ 2in1(ID) 

ดู สําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1 uu หนา 52

h กดตัวเลือกที่คุณตองการ

i ถาคุณไมตองการเปล่ียนการตั้งคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

j กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา) 
เพื่อสแกนหนาเอกสาร
ถาคุณวางเอกสารใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เคร่ืองจะสแกนหนาและเริ่มพิมพ

ถาคุณกําลังใชงานกระจกสแกนเนอร 
ใหไปที่ข้ันตอนk

k หลังจากเครื่องสแกนหนา ใหกด Yes (ใช) 
เพื่อสแกนหนาถัดไป

l วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร

m กด OK (ตกลง)
ทําซํ้าขั้นตอน k ถึง m 
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร

n หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด No (ไม) 
ในขั้นตอน k เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
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7

ถาคุณกําลังทําสําเนาจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ: 7

วางเอกสารของคุณ หงายขึ้น 
ในทิศทางดังภาพประกอบนี้:

 2in1(P)
 

 2in1(L)
 

 4in1(P)
 

 4in1(L)
 

ถาคุณกําลงัทําสําเนาจากกระจกสแกนเน
อร: 7

วางเอกสารของคุณ ควํ่าลง 
ในทิศทางดังภาพประกอบนี้:

 2in1(P)
 

 2in1(L)
 

 4in1(P)
 

 4in1(L)
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สําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1 7

คุณสามารถทําสําเนาทัง้สองดานของบัตรประจําตัว
ลงในหนึง่หนากระดาษโดยรกัษาขนาดบัตรเทาเดิม

หมายเหตุ
คุณสามารถทําสําเนาบัตรประจําตัวภายในขอบ
เขตที่อนุญาตภายใตกฎหมายที่บังคับใช (uu  
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

 

a วางบัตรประจําตัวของคุณ ควํ่าลง 
ใกลมุมซายของกระจกสแกนเนอร
 

1 4 มม. หรือมากกวา (บน, ซาย)

 แมวาเอกสารจะวางอยูบน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เคร่ืองจะสแกนขอมูลจากกระจกสแกนเน
อรเม่ืออยูในโหมดนี้

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Page Layout (โครงหนาเอกสาร)

f กด Page Layout (โครงหนาเอกสาร)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
2in1(ID)

h กด 2in1(ID)

i อานและยืนยันรายการการต้ังคาที่คุณเลือก 
จากนั้นกด OK (ตกลง)

j กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)
เคร่ืองจะเร่ิมการสแกนดานหนึ่งของบัตรประ
จําตัว

k หลังจากเครื่องสแกนดานหนึ่งแลว กด Yes 
(ใช) พลิกบัตรประจําตัว 
และวางบัตรไวใกลมุมซายของกระจกสแกนเ
นอร จากนั้นกด OK (ตกลง) 
เพื่อสแกนอีกดานหนึ่ง

หมายเหตุ
เม่ือเลือกสําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1 
เคร่ืองจะกําหนดคุณภาพเปน Auto 
(อัตโนมัติ) และความเขมเปน +1 
และความคมชัดเปน 0

 1
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7

ปรับความสดของสี 7

คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาเร่ิมตนสําหรับความส
ดของสี

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Colour Adjust (ปรับสี)

f กด Colour Adjust (ปรับสี)

g กด Red (สีแดง), Green (สีเขียว) หรือ 
Blue (สีน้ําเงิน)

h กดระดับของความสดของสี

i ทําซํ้าขั้นตอน g และ h 
ถาคุณตองการปรับคาของสีถัดไป
หลังจากปรับการต้ังคาของ สี 
กด 

j ถาคุณไมตองการเปล่ียนการตั้งคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

k กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี)

ทาํสาํเนา N in 1 
(การจดัหนากระดาษในหนาเดยีว) 
แบบ 2 หนา (MFC-L8650CDW, 
MFC-L8850CDW, 
MFC-L9550CDW และ 
DCP-L8450CDW) 7

เม่ือคุณเลือกทําสําเนา N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว) แบบ 2 
หนาสําหรับเอกสาร 2 หนา 
คุณจะตองเลือกตัวเลือกโครงหนาใน 2-sided 
Copy Page Layout 
(โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา) 
คุณจะสามารถเขาถึง 2-sided Copy Page 
Layout (โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา) 
หลังจากเลือก 2-sided2-sided (2 ดาน2 
ดาน) สําหรับ 2-sided Copy (สําเนาแบบ 2 
ดาน) และโครงหนาแบบ N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว) Page 
Layout (โครงหนาเอกสาร)

คุณจะตองเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากตาราง

การจํากัดขอ
บของเอกสาร

ขอบของสําเ
นาท่ีจะจํากัด

ตัวเลือกท่ีคุณตอ
งเลือก

ขอบดานยาว ขอบดานยาว LongEdge 
LongEdge 
(ขอบดานยาว 
ขอบดานยาว)

ขอบดานส้ัน LongEdge 
ShortEdge 
(ขอบดานยาว 
ขอบดานส้ัน)

ขอบดานส้ัน ขอบดานยาว ShortEdge 
LongEdge 
(ขอบดานส้ัน 
ขอบดานยาว)

ขอบดานส้ัน ShortEdge 
ShortEdge 
(ขอบดานส้ัน 
ขอบดานส้ัน)
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ขอควรจํา
• ใสเอกสารของคุณใน ADF 

(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
เพื่อใชคุณลักษณะ 2-sided Copy Page 
Layout (โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา)

• คุณสมบัติ 2-sided Copy Page Layout 
(โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา) 
จะไมทํางานเม่ือคุณเลือก 2in1(ID) สําหรับ 
Page Layout (โครงหนาเอกสาร)

 

a โหลดเอกสารจาก ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e เลือก 2-sided2-sided (2 ดาน2 
ดาน) ใน 2-sided Copy (สําเนาแบบ 2 
ดาน) (ดู การทําสําเนาแบบ 2 ดาน 
uu หนา 46)

f เลื อก 2in1(P), 2in1(L), 4in1(P) 
หรือ 4in1(L) Page Layout 
(โครงหนาเอกสาร) (ดู ทําสําเนา N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)(โครงหนา
เอกสาร) uu หนา 50)

g ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
2-sided Copy Page Layout 
(โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา)

h กด 2-sided Copy Page Layout 
(โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา)

i กด LongEdge LongEdge 
(ขอบดานยาว ขอบดานยาว), 
LongEdge ShortEdge 
(ขอบดานยาว ขอบดานสั้น), 
ShortEdge LongEdge 
(ขอบดานสั้น ขอบดานยาว) หรือ 
ShortEdge ShortEdge 
(ขอบดานสั้น ขอบดานสั้น)

j ถาคุณไมตองการเปล่ียนการตั้งคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

k กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)

การกําจัดสีพื้นหลัง 7

Remove Background Colour 
(กําจัดสีพื้นหลัง) กําจัด สี 
พื้นหลังของเอกสารเม่ือทําสําเนา 
การใชงานการต้ังคานี้จะทําใหสําเนาอานไดชัดเจ
นขึ้น และอาจประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) ดวย

หมายเหตุ
การตั้งคานี้ใชไดเฉพาะสําหรับการทําสําเนาสีเ
ทานั้น

 

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ใสจํานวนสําเนา

d กด Options (ตัวเลือก)

e ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Remove Background Colour 
(กําจัดสีพื้นหลัง)

f กด Remove Background Colour 
(กําจัดสีพื้นหลัง)

g กด Off (ปด), Low (ตํ่า), Medium 
(ปานกลาง) หรือ High (สูง)

h ถาคุณไมตองการเปล่ียนการต้ังคาเพิ่มเติม 
กด OK (ตกลง)

i กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี)
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7

การบันทึกตัวเลือกการทําสําเนา
ใหเปนทางลัด 7

คุณสามารถบันทึกตัวเลือกการทําสําเนาที่คุณใชบ 
อยที่สุด โดยการบันทึกเปนทางลัด

a กด  (Copy (สําเนา))

b กด Options (ตัวเลือก)

c ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงการตั้งคาตอไปนี้:
Quality (คุณภาพ)
Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอขนาด)
Density (ความเขม)
Contrast (ความคมชัด)
Stack/Sort (ซอน/จัดเรียง)
Page Layout (โครงหนาเอกสาร)
Colour Adjust (ปรับสี)
2-sided Copy (สําเนาแบบ 2 ดาน)
2-sided Copy Page Layout 
(โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา) 1

Tray Use (ใชถาดกระดาษ)
Remove Background Colour 
(กําจัดสีพื้นหลัง)
จากนั้นกดการต้ังคาที่คุณตองการ

d ปดนิว้ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มี 
จากนั้นกดตัวเลือกใหมของคุณ
ทําซํ้าขั้นตอน c และ d 
สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณตองการเปล่ียน

e เม่ือคุณเลือกตัวเลือกใหมเสร็จสิ้นแลว กด 
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

f อานและยืนยันรายการการตั งคาท ีคุณเลือกสาํ
หรับสรางทางลัด จากนั้นกด OK (ตกลง)

g กดแท็บจาก 1 ถึง 8

h กด  เม่ือคุณไมไดเพิ่มทางลัด

i ใสช่ือทางลัดโดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
(เพื่อชวยคุณใสตัวอักษร 
uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
กด OK (ตกลง)

j กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ
1 MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW 

และ DCP-L8450CDW

การประหยัดกระดาษ 7

คุณสามารถใชการกําหนดคาลวงหนาการประหยัด
กระดาษ เพื่อลดปริมาณกระดาษท่ีใชทําสําเนาได 
การประหยัดกระดาษจะใชโครงหนาแบบ 4 ใน 1 
และตัวเลือกการทําสําเนาแบบ 2 ดาน 1

1 MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW 
และ DCP-L8450CDW

a โหลดเอกสารของคุณ

b กด  (Copy (สําเนา))

c ปดนิ้วไปทางซายหรือทางขวาเพื่อแสดง 
Paper Save (การประหยัดกระดาษ)

d กด Paper Save (การประหยัดกระดาษ)

e ใสจํานวนสําเนา

f ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 ถาตองการเปล่ียนแปลงการต้ังคาเพิ่มเติม 
ไปที่ขั้นตอน g

 เม่ือคุณเปล่ียนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว 
ไปที่ขั้นตอน j

g กด Options (ตัวเลือก)

h ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงการต้ังคาที่มี 
จากนั้นกดการต้ังคาใหมของคุณ

i ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b 
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มี 
จากนั้นกดตัวเลือกใหมของคุณ
ทําซํ้าขั้นตอน h และ i 
สําหรับแตละการต้ังคาที่คุณตองการ 
เม่ือคุณเปล่ียนแปลงการต้ังคาเสร็จแลว กด 
OK (ตกลง)

j กด Colour Start (เร่ิมพิมพสี) หรือ 
Mono Start (เร่ิมพิมพขาวดํา)
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A
ตรวจสอบเคร่ือง A

พิมพหนาทดสอบ A

คุณสามารถพิมพหนาทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภา
พการพมิพของคุณได

a กด

b กด Test Print (พิมพหนาทดสอบ)

c จอสัมผัสจะแสดง Press [OK] (กด [OK])
กด OK (ตกลง)
เคร่ืองจะพิมพหนาทดสอบ

d กด

การตรวจสอบตัวนับจํานวนหนา A

คุณสามารถดูที่ตัวนับหนาของเคร่ืองเพื่อดูจํานวน
สําเนา หนาที่พิมพ รายงานและรายการ โทรสาร 
หรือสรุปรวม

a กด

b กด All Settings (การต้ังคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Machine Info. (ขอมูลเคร่ือง)

d กด Machine Info. (ขอมูลเคร่ือง)

e กด Page Counter (ตัวนับจํานวนหนา)
จอสัมผัสจะแสดงจํานวนหนาของ Total 
(ยอดรวม), Fax/List (โทรสาร/รายการ), 
Copy (สําเนา) และ Print (พิมพ)

f กด

การตรวจสอบอายุการใชงานขอ
งตลับผงหมึก (โทนเนอร) A

คุณสามารถดูอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณข
องตลับผงหมึก (โทนเนอร) แตละตลับ

a กด

b กด Toner Life (อายุการใชงานผงหมึก 
(โทนเนอร))
จอสัมผัสจะแสดงอายุการใชงานท่ีเหลือโดย
ประมาณของตลับผงหมึก (โทนเนอร) 
เปนแผนภูมิแทง

c กด

การตรวจสอบอายุการใชงานขอ
งช้ินสวน A

คุณสามารถดูอายุการใชงานที่เหลือของช้ินสวนข
องเคร่ืองไดในจอสัมผัส

a กด

b กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

c ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง 
Machine Info. (ขอมูลเคร่ือง)

d กด Machine Info. (ขอมูลเคร่ือง)

e กด Parts Life (อายุการใชงานช้ินสวน)

f กด a หรือ b 
เพื่อดูอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณขอ
งช้ินสวนของ Drum (ชุดแมแบบสรางภาพ 
(ดรัม)), Belt Unit (ชุดสายพาน), 
Fuser (ชุดทําความรอน), Laser Unit 
(ชุดเลเซอร), PF Kit MP 
(ชุดลูกยางปอนกระดาษ MP), PF Kit 1 
(ชุดลูกยางปอนกระดาษ 1) และ PF Kit 2 
(ชุดลูกยางปอนกระดาษ 2) 1

1 เมื่อติดตั้งถาดท่ี 2

การบํารุงรักษาตามปกติ A
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A

g กด

หมายเหตุ
อายุการใชงานที่เหลืออยูของตลับผงหมึก 
(โทนเนอร) 
จะแสดงอยูในรายงานการต้ังคาโดยผูใช (ดู 
วิธีการพิมพรายงาน uu หนา 43)

 

การเปลี่ยนช้ินสวนการบํา
รุงรักษาตามระยะเวลา A

ช้ินสวนที่บํารุงรักษาตามระยะเวลาตองเปล่ียนเปน
ประจําเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ 
ช้ินสวนที่แสดงในตารางจะตองไดรับการเปล่ียนห
ลังจากการพิมพประมาณ 50,000 หนา 1 
สําหรับชุดลูกยางปอนกระดาษ MP และ 100,000 
หนา 1 สําหรับชุดลูกยางปอนกระดาษ 1, 
ชุดลูกยางปอนกระดาษ 2 2, 
ชุดทําความรอนและเลเซอร 
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother 
เม่ือมีขอความเหลานี้ปรากฏบนจอสัมผัส

1 A4 หรือ Letter หนาเดียว
2 เมื่อติดตั้งถาดท่ี 2

ขอความบนจอสัมผัส คําอธิบาย

Replace Fuser 
(เปล่ียนชุดทําความรอน)

เปล่ียนชุดทําความรอน

Replace Laser 
(เปล่ียนเลเซอร)

เปล่ียนชุดเลเซอร

Replace PF Kit1 
(เปล่ียนชุดลูกยางปอนกร
ะดาษ 1)

เปล่ียนชุดลูกยางปอนกระ
ดาษสําหรับถาดใสกระดา
ษ

Replace PF Kit2 
(เปล่ียนชุดลูกยางปอนกร
ะดาษ 2) 2

เปล่ียนชุดลูกยางปอนกระ
ดาษสําหรับถาดใสกระดา
ษลาง (อุปกรณเสริม)

Replace PF Kit MP 
(เปล่ียนชุดลูกยางปอนกร
ะดาษ MP)

เปล่ียนชุดลูกยางปอนกระ
ดาษสําหรับถาดใสกระดา
ษอเนกประสงค
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การบรรจุภัณฑและการข
นสงเคร่ืองพิมพ A

คําเตือน
 

เคร่ืองนี้หนักมากและหนักกวา 29.0 กก. 
เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น 
ตองมีอยางนอยสองคนในการยกเครื่องนี้ 
โดยท่ีใหคนแรกยกที่ดานหนาเครื่อง 
และอีกคนหนึ่งยกที่ดานหลัง 
ดังที่แสดงในภาพประกอบตอไปนี ้
ระวังอยาใหเคร่ืองทับนิ้วเม่ือคุณวางเคร่ืองลง
 

 

 

เม่ือคุณใชถาดกระดาษลาง 
หามยกเครื่องโดยยังใสถาดกระดาษลางอยู 
เนื่องจากคุณอาจไดรับบาดเจ็บหรือทําใหเคร่ือง
เกิดความเสียหายได 
เนื่องจากถาดกระดาษลางไมไดยึดติดอยูกับตัวเ
คร่ือง

 

หมายเหตุ
หากคุณจําเปนตองขนยายเคร่ืองดวยกรณีใดก็
ตาม 
ใหบรรจุเคร่ืองลงในบรรจุภัณฑเดิมดวยความระ
มัดระวังเพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นในระหวางการขนสง 
เคร่ืองควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณจากผูขน
สง

 

a กดคาง  เพื่อปดเคร่ือง 
ปดเคร่ืองพิมพทิ้งไวอยางนอย 10 
นาทีเพื่อใหเย็นลง

b ถอดสายทั้งหมดแลวปลดปล๊ักไฟจาก 
เตารับไฟฟา

c วางวัสดุบรรจุภัณฑ (1) ในกลอง
 

d หอเคร่ืองพิมพในถุงพลาสติก 
แลววางลงบนวัสดุบรรจุภัณฑ
ดานลาง (1) 
 

1

FRONT

1
FRONT
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A

e ใสวัสดุบรรจุภัณฑ (2) ที่มีเคร่ืองหมาย 
“RIGHT” ที่ดานขวาของเคร่ืองพิมพ 
ใสวัสดุบรรจุภัณฑ (3) ที่มีเคร่ืองหมาย 
“LEFT” ที่ดานซายของเคร่ืองพิมพ 
วางสายไฟ AC 
และวัสดุการพิมพในกลองบรรจุเดิมดังแสดง
ในภาพประกอบ
 

f ปดกลองและปดเทปอีกคร้ัง

g <หากคุณมีถาดกระดาษลาง>
บรรจุถาดกระดาษลางลงในบรรจุภัณฑที่ใหม
าดังภาพประกอบ
 

2

3

LEFT

RIGHT
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B
อุปกรณเสริม B

เคร่ืองนี้มีอุปกรณเสริมดังตอไปนี้ คุณสามารถเพิ่มความสามารถในการทํางานของเครื่องดวยรายการเหลานี้

อุปกรณเสริม B

ชุดถาดกระดาษลาง หนวยความ SO-DIMM
(สําหรับ DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, 
MFC-L8600CDW, MFC-L8650CDW และ 
MFC-L8850CDW)

LT-320CL

(สําหรับ MFC-L9550CDW)

LT-325CL
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B

ถาดกระดาษเสริม  
(สําหรับ DCP-L8400CDN, 
DCP-L8450CDW, 
MFC-L8600CDW, 
MFC-L8650CDW และ 
MFC-L8850CDW 
(LT-320CL)) 
(สําหรับ MFC-L9550CDW 
(LT-325CL)) B

ถาดกระดาษลางที่เปนอุปกรณเสริมสามารถติดตั ง
ไดในเคร่ืองรุน MFC-L8600CDW, 
MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, 
MFC-L9550CDW, DCP-L8400CDN และ 
DCP-L8450CDW และสามารถใสกระดาษขนาด 
80 g/m2 ไดสูงสุด 500 แผน

เม่ือติดต้ังถาดกระดาษเสริม 
เคร่ืองสามารถใสกระดาษเปลาไดสูงสุด 800 แผน
 

ในการติดต้ัง 
โปรดดูคําแนะนําที่เราจัดหาใหพรอมกับชุดถาดกร
ะดาษลาง

คําเตือน
 

ถาคุณใชถาดกระดาษลาง 
หามยกเครื่องโดยยังใสถาดกระดาษลางอยู 
คุณอาจไดรับบาดเจ็บหรือทําใหเคร่ืองเกิดความ
เสียหาย 
เนื่องจากถาดกระดาษลางไมไดยึดติดกับตัวเคร ื่
องอยางแนนหนา 

 

บอรดหนวยความจํา B

เคร่ืองของคุณมีหนวยความจํามาตรฐานขนาด 
256 MB 
และมีชองใส การดสําหรับเพิ่มหนวยความจําเสร ิมอี
กหนึ่งชอง คุณสามารถเพิ่มหนวยความจําไดสูงสุด 
512 MB โดยติดต้ังการดหนวยความจํา SO-DIMM 
(Small Outline Dual In-line Memory Module)

ประเภท SO-DIMM B

คุณสามารถติดต้ังการดหนวยความจํา SO-DIMM 
ตอไปนี้:

 256 MB Kingston KTH-LJ2015/256

 256 MB Transcend TS256MHP423A

หมายเหตุ
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต 

Kingston Technology ที่ 
http://www.kingston.com/

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต 
Transcend ที่ 
http://www.transcend.com.tw/

 

โดยท่ัวไปแลว การดหนวยความจํา SO-DIMM 
ตองมีขอมูลจําเพาะตอไปนี้:

หมายเหตุ
• อาจมีการดหนวยความจํา SO-DIMM 
บางชนิดที่ไมสามารถใชกับเคร่ืองได

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดสอบถามตัวแทนจําหนายที่คุณซ้ือเคร่ือง
หรือ บริการลูกคาสัมพันธของ Brother

 

ประเภท 144-pin และเอาตพุต 16 บิต

เวลาแฝง CAS 4

ความถีสั่ญญา
ณนาฬิกา

267 MHz (533 Mb/S/Pin) 
หรือมากกวานั้น

ความจุ 256 MB

ความสูง 30.0 มม.

ประเภท DRAM DDR2 SDRAM

http://www.kingston.com/
http://www.transcend.com.tw/
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การติดต้ังหนวยความจําเพิ่มเติม B

a ปดสวิตชปดเปดเคร่ือง 
ถอดปล๊ักสายโทรศัพทออก

b ถอดสายเคเบลิอนิเทอรเฟซออกจากตัวเครื อง
 แลวถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบไฟ 
AC

หมายเหตุ
ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดปดสวิตชเคร่ืองแลว 
กอนที่จะใสหรือถอดการดหนวยความจํา 
SO-DIMM

 

c ถอดฝาปดพลาสติก (1) 
และฝาปดโลหะสําหรับชองใส 
SO-DIMM (2)
 

d นําการดหนวยความจํา SO-DIMM 
ออกจากบรรจุภัณฑโดยจับที่ขอบของการด

ขอควรจํา
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวเครื อ
งอันเนื่องมาจากไฟฟาสถิต 
หามสัมผัสถูกชิปสหนวยความจําหรือผิวหนาข
องบอรด

 

e จับการด SO-DIMM 
ตรงบริเวณขอบและจัดแนวของรอยบากบนตั
วการด SO-DIMM 
ใหตรงกับสวนที่ย่ืนออกมาของชองใสการด 
ใสการด SO-DIMM ตามแนวทแยงมุม (1) 
จากนั้นเอียงการดเขาหาบอรดอินเทอรเฟซ 
จนกระทั่งการดล็อคเขาที่ (2)
 

f ใสฝาปดโลหะ (2) และฝาปดพลาสติก (1) 
ของชองใสการด SO-DIMM กลับเขาที่
 

2 1

1 2

2

1
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B

g เสียบปล๊ักไฟของเคร่ืองเขากับเตารับไฟ AC 
กอน แลวจึงเช่ือมตอสายเคเบิลอินเทอรเฟซ

h เสียบปล๊ักสายโทรศัพท เปดสวิตชเคร่ือง

หมายเหตุ
เพื่อใหแนใจวา 
คุณไดติดต้ังการดหนวยความจํา SO-DIMM 
อยางถูกตอง 
คุณสามารถพมิพรายการการต้ังคาโดยผูใช 
ที่แสดงขนาด RAM ปจจุบัน 
(ดู วิธีการพิมพรายงาน uu หนา 43)
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ขอมูลดังกลาวเปนรายการของคุณลักษณะและเงื่อนไขที่ปรากฏอยูในคูมือการใชงานบราเดอร ทั งนี้ 
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ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 

(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
วางเอกสารใน ADF 
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) 
และสแกนทีละหนาโดยอัตโนมัติ

ECM (โหมดการแกไขขอผิดพลาด)
ตรวจจับขอผิดพลาดในระหวางการสงสัญญาณ
โทรสารและสงหนาโทรสารที่เกิดขอผิดพลาด
อีกคร้ัง

Greyscale (ภาพสีเทา)
แสงเงา สีเทา 
ในสําเนาและการสงโทรสารภาพถาย

LCD จอสัมผัสและแผงสัมผัส
หนาจอแสดงผลแบบ LCD (Liquid Crystal 
Display) 
ของจอสัมผัสที่อยูบนเครื่องจะแสดงขอความแ
บบตอบโตและคําถามในการใชงานเคร่ือง 
คุณสามารถส่ังงานจอสัมผัสไดโดยการกดหรือ
ปดนิ้วบนจอ 
แผงสัมผัสที่ดานขวาของหนาจอแสดงผลแบบ 
LCD จะเรืองแสง LED 
เม่ือมีคําสั่งสําหรับการสั่งงานปจจุบัน

OCR (การรูจําอักขระทางภาพ)
Nuance™ PaperPort™ 12 SE 
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชัน Presto! 
PageManager 
จะแปลงภาพขอความเปนขอความที่คุณสามาร
ถแกไขได

TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพท)
คุณสามารถเช่ือมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพทภา
ยนอกเขากับเครื่องของคุณ

กลุมเคร่ืองที่สามารถเขากันได
ความสามารถของเคร่ืองโทรสารในการสื่อสาร
กับเคร่ืองอื่น 
กลุมเคร่ืองที่สามารถเขากันไดใชงานไดระหวา
งกลุม ITU-T

การกระจายสัญญาณ
ความสามารถในการสงขอความโทรสารเดียวกั
นไปยังหลายตําแหนง

การเขาถึงการเรียกดูจากระยะไกล
ความสามารถในการเขาถึงเคร่ืองของคุณจากร
ะยะไกลจากโทรศัพทแบบ touch tone

การเขาถึงแบบคู
เคร่ืองของคุณสามารถสแกนโทรสารสงออกหรื
องานที่ต้ังเวลาไวในหนวยความจํา 
ในขณะเดียวกับที่กําลังสงโทรสารหรือรับโทรส
าร หรือพิมพโทรสารขาเขา

การจัดเก็บโทรสาร
คุณสามารถจัดเก็บโทรสารในหนวยความจํา

การชะลอการเรียกสาย
จํานวนการเรียกสายกอนที่เคร่ืองจะรับสายในโ
หมด Fax (โทรสาร) และ Fax/Tel 
(โทรสาร/โทรศัพท)

การชะลอการสงโทรสาร
สงโทรสารของคุณภายหลังตามเวลาที่ระบุของ
วัน

การตรวจจับโทรสาร
กําหนดใหเคร่ืองของคุณตอบสนองเสียงเรียกโ
ทรสาร (CNG tones) 
หากคุณขัดจังหวะการติดตอดวยโทรสารโดยก
ารรับสาย

การตั้งคาขอมูลประจําเคร่ือง
ขอมูลที่จัดเก็บที่ปรากฏดานบนของหนาที่สงโ
ทรสาร รวมถึงช่ือผูสงและหมายเลขโทรสาร

การตั้งคาชั่วคราว
คุณสามารถเลือกตัวเลือกสําหรับการสงสัญญา
ณโทรสารแตละคร้ังและทําสําเนาโดยไมเปล่ีย
นแปลงการต้ังคาเร่ิมตน

การยอขนาดโดยอัตโนมัติ
ยอขนาดโทรสารรับเขา

การรับขอมูลเม่ือกระดาษหมด
รับโทรสารเขาในหนวยความจําของเคร่ืองเม่ือ
กระดาษในเครื่องหมด

การสแกน
กระบวนการสงภาพอิเล็กทรอนิกสของเอกสาร
ในคอมพิวเตอรของคุณ
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การสงตอโทรสาร
สงโทรสารที่ไดรับในหนวยความจําไปยังหมาย
เลขโทรสารท่ีต้ังโปรแกรมลวงหนา

การสงโทรสารดวยตนเอง
เม่ือคุณกด Hook (ปุมวางสาย) 
เพื่อฟงเสียงการตอบรับของเคร่ืองโทรสารกอน
ที่คุณจะกด Fax Start (เร่ิมสงโทรสาร) 
เพื่อเร่ิมการสงขอมูล

การสงโทรสารไปยังตางประเทศ
เปล่ียนการต้ังคาช่ัวคราวไปยังเสียงสัญญาณเค
ร่ืองโทรสารเพื่อแกปญหาสัญญาณรบกวนและ 
static ขณะโทรไปยังตางประเทศ

การสงโทรสารอัตโนมัติ
การสงโทรสารโดยไมยกชุดหูฟงโทรศัพทของ
โทรศัพทภายนอก หรือกด Hook (ปุมวางสาย)

การสงสัญญาณ
กระบวนการสงโทรสารผานสายโทรศัพทจากเ
คร่ืองของคุณไปยังเคร่ืองโทรสารที่รับขอมูล

การสงสัญญาณแบบชุด
เนื่องจากเปนคุณลักษณะการประหยัดตนทุน 
การชะลอการสงโทรสารทั้งหมดไปยังหมายเล
ขเคร่ืองโทรสารเดียวกันจะถูกสงสัญญาณพรอ
มกัน

การสงสัญญาณแบบทันที
เม่ือหนวยความจําเต็ม 
คุณสามารถสงโทรสารแบบทันที

การหมุนทวนหมายเลขโทรซํ้าอัตโนมัติ
คุณลักษณะที่กําหนดใหเคร่ืองของคุณหมุนทว
นหมายเลขเคร่ืองโทรสารลาสุดซํ้าหลังจากผา
นไปหานาทีหากโทรสารสงไมผานเนื่องจากสา
ยไมวาง

ขอผิดพลาดเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร 
(หรือการสื่อสาร ผิดพลาด)
ขอผิดพลาดในระหวางการสงหรือรับโทรสาร 
โดยทั่วไปเกิดจากมีสายสัญญาณรบกวนหรือ 
static

ขอมูลผูโทรเขา
บริการที่ซ้ือจากบริษัทผูใหบริการโทรศัพท 
ที่ใหคุณเห็นหมายเลข (หรือช่ือ) 
ของสายที่โทรเขามาหาคุณ

คนหา
รายการตามลําดับตัวอักษรของสมุดที่อยูที่จัดเ
ก็บ และหมายเลขกลุม

ความเขม
การเปล่ียนความเขมทําใหทั้งภาพจางลงหรือเ
ขมขึ้น

ความคมชดั
การตั้งคาการชดเชยเอกสารที่มืดหรือสวางโดย
ปรับโทรสารหรือสําเนาเอกสารที่มืดใหสวางขึ้
นและเอกสารที่สวางใหมืดลง

ความดังของเสียงเรียกเขา
การตั้งคาระดับเสียงสําหรับเสียงเรียกเขาของเ
คร่ือง

ความละเอียด
จํานวนบรรทัดแนวต้ังและแนวนอนตอนิ้ว

ความละเอียดแบบละเอียด
ความละเอียดอยูที่ 203  196 dpi 
สําหรับใชกับงานพิมพและกราฟที่มีขนาดเล็ก

งานที่เหลืออยู
คุณสามารถตรวจสอบงานโทรสารท่ีต้ังโปรแกร
มไวที่คางอยูในหนวยความจําและยกเลิกแตละ
งานได

งานพิมพสํารอง
เคร่ืองของคุณจะพิมพสําเนาโทรสารทั้งหมดที่
ไดรับและจัดเก็บในหนวยความจํา 
ซ่ึงเปนคุณลักษณะความปลอดภัยเพื่อปองกันไ
มใหขอความของคุณสูญหายหากเกิดไฟฟาขัด
ของ

ชวงเวลาบันทึก
ชวงเวลาที่ต้ังโปรแกรมลวงหนาระหวางรายงา
นบันทึกโทรสารท่ีพิมพออกโดยอัตโนมัติ 
คุณสามารถพิมพบันทึกโทรสารไดตามตองการ
โดยไมตองขัดจังหวะรอบการพิมพ

ตารางการต้ังคา
คําแนะนําแบบรวดเร็ว 
ที่แสดงการตั้งคาและตัวเลือกทั้งหมดที่มีสําหรั
บการต้ังคาเคร่ืองของคุณ

โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเคร่ือง
โทรศัพทที่ใชกับหมายเลขเครื่องโทรสารที่ตอ
เขากับเตารับไฟบนผนังที่แยกตางหาก

โทรศัพทภายนอก
TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพท) 
หรือโทรศัพทที่เช่ือมตอกับเคร่ืองของคุณ
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โทรสาร/โทรศัพท
คุณสามารถรับโทรสารและโทรศัพทได 
อยาใชโหมดนี้หากคุณใชอุปกรณตอบรับโทรศั
พท (TAD)

บันทึกโทรสาร
แสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรสารรับเขาและสงออก 
200 รายการลาสุด TX หมายถึง สง RX 
หมายถึง รับ

ยกเลิกงาน
ยกเลิกงานพิมพที่ต้ังโปรแกรมแลว 
และลางงานพิมพออกจากหนวยความจําของเ
คร่ือง

รหัสการเขาถึงระยะไกล
รหัสสี่ตัวของคุณ (– – –l) 
ที่อนุญาตใหคุณโทรออกและเขาใชงานเครื่อง
ของคุณจากที่อื่น

รหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล 
(โหมดเคร่ืองโทรสาร/โทรศัพทเทานั้น)
เม่ือเครือ่งรบัสายการโทรดวยเสยีง 
เครือ่งจะเรยีกเสียงเรยีกทีดั่งตดิกนัแบบสองครัง้ 
คุณสามารถรบัสายตอหรอืสายภายนอกไดโดย
กดรหสันี ้(#51)

รหัสการเร่ิมทํางานแบบระยะไกล
(โหมดเคร่ืองโทรสาร/โทรศัพทเทานั้น)
กดรหัสนี้ (l51) 
เม่ือคุณรับสายการติดตอดวยโทรสารโดยใชโ
ทรศัพทสายตอหรือโทรศัพทภายนอก

ระดับความดังของเสียงเตือน
การต้ังคาระดับเสียงสําหรับเสียงเม่ือกดปุมหรือ
เกิดความผิดพลาด

ระยะเวลาในการดังของเสียงกร่ิงเรียกเขา 
F/T
ระยะเวลาที่เคร่ือง Brother 
จะสงเสียงเรียกเขาแบบดังติดกันสองครั้ง 
(เม่ือการต้ังคาโหมดการรับของตัวเคร่ืองเปน 
โทรสาร/โทรศัพท) 
เพื่อแจงใหคุณรับการโทรดวยเสียงที่เคร่ืองตอ
บรับแลว

รายการการต้ังคาโดยผูใช
รายงานที่พิมพออกซ่ึงแสดงการตั้งคาปจจุบันข
องเคร่ือง

รายการสมุดที่อยู
รายการรายช่ือและหมายเลขที่บันทึกในหนวย
ความจําสมุดที่อยู ตามลําดับตัวอักษร

รายงาน Xmit 
(รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสั
ญญาณ)
รายการการสงสัญญาณแตละคร้ังซ่ึงแสดงวันที่ 
เวลาและหมายเลข

วิธีการเขารหัส
วิธีการเขารหัสขอมูลที่มีอยูในเอกสาร 
เคร่ืองโทรสารทุกเคร่ืองตองใชมาตรฐานขั้นตำ
ตามวิธีเขารหัสแบบ Modified Huffman (MH) 
เคร่ืองของคุณสามารถใชวิธีการบีบอัดขอมูลที 
มีประสิทธิภาพมากกวา เชน วิธีเขารหัสแบบ 
Modified Read (MR) วิธีเขารหัสแบบ 
Modified Modified Read (MMR) และ JBIG 
ถาเคร่ืองรับมีความสามารถเดียวกัน

สมุดที่อยู
ช่ือและหมายเลขที่คุณจัดเก็บเพื่อใชในการโท
รออกอยางงาย

สัญญาณพัลส
รูปแบบการหมุนโทรออกแบบหมุนเวียนในสาย
โทรศัพท

เสียงเรียก
รูปแบบการหมุนโทรออกผานสายโทรศัพทที่ใ
ชกับโทรศัพทแบบ Touch Tone

เสียงเรียกที่แตกตาง
บริการแบบสมัครสมาชิกโดยซ้ือจากบริษัทที่ใ
หบริการทางดานโทรศัพท 
ซ่ึงจะใหหมายเลขโทรศัพทอีกหมายเลขหน่ึงเ
พื่อใชงานกับสายโทรศัพทที่มีอยูเดิม 
เคร่ืองของ Brother 
ใชหมายเลขใหมในการจําลองการทํางานของ
สายเครื่องโทรสารที่กําหนดเฉพาะ

เสียงเรียกโทรสาร (CNG tones)
เสียงเรียกพิเศษ (เสียงปบ) 
ที่สงจากเคร่ืองโทรสารในระหวางการสงสัญญ
าณอัตโนมัติ 
เพื่อแจงเคร่ืองรับวาเคร่ืองโทรสารกําลังเรียกไ
ป

เสียงสัญญาณเคร่ืองโทรสาร
สัญญาณที่สงโดยเคร่ืองสงและรับโทรสารขณ
ะสื่อสารขอมูล
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67

C

หมายเลขกลุม
การรวมหมายเลขในสมุดที่อยู 
ที่จัดเก็บในสมุดที่อยูสําหรับการกระจายสัญญา
ณ

หยุดชั่วคราว
ใหคุณชะลอ 3.5 วินาทีในการโทรออก 
ขณะที่คุณกําลังโทรออก โดยใชแปนตัวเลข 
หรือขณะที่คุณกําลังจัดเก็บหมายเลขในสมุดที่
อยู กด Pause (หยุดช่ัวคราว) ซํ้าหลายๆ 
คร้ังเพื่อหยุดนานขึ้น



ดัชนี
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D
A
Apple Macintosh
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

C
ControlCenter2 (สําหรับ Macintosh)
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

ControlCenter4 (สําหรับ Windows®)
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

M
Macintosh
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

N
N in 1 (การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)
(โครงหนาเอกสาร) .................................. 50
Nuance™ PaperPort™ 12SE
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช 
และวิธีใชในแอพพลิเคชัน PaperPort™ 12SE 
เพื่อเขาถึงคําแนะนําการใชงาน

P
PC-Fax
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

Presto! PageManager
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช 
uu เพิ่มเติมที่วิธีใชในแอพพลิเคชัน Presto! 
PageManager

W
Windows®

uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

ก
การตั้งคาสําเนาช่ัวคราว ............................. 44
กลุมสําหรับการกระจายสัญญาณ ................. 39
การกดโทรออก
คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก ......6

การกระจายสัญญาณ ................................ 21
การตั้งคากลุมสําหรับ ............................. 39
การยกเลิก ........................................... 22

การเขาถึงแบบคู ...................................... 20
การจัดเก็บ
หนวยความจํา ........................................1

การจัดเก็บโทรสาร ................................... 31
การปด ................................................ 32
การเปด .............................................. 31
การพิมพจากหนวยความจํา ..................... 37

การชะลอการสงสัญญาณแบบชุด ................ 24
การตั้งคาระยะไกล
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การโทร
กลุม (การกระจายสัญญาณ) .................... 21
การจํากัดการโทร .................................. 15

การโทรออก
เพิ่มไปยังสมุดที่อยู ................................ 39

การบํารุงรักษาตามปกติ ............................. 56
การตรวจสอบอายุการใชงานของช้ินสวน .... 56

การปรับเวลาตามแสงอาทิตย .......................2
การพิมพ
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การยกเลิก
การกระจายสัญญาณท่ีอยูระหวางดําเนินการ .... 22
การจัดเก็บโทรสาร ................................ 31
การหมุนทวนหมายเลขซํ้างานที่คางอยู ...... 25
งานสงโทรสารในหนวยความจํา ............... 25
ตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา ........... 32

การยอขนาด
โทรสารรับเขา ...................................... 36
สําเนา ................................................ 45
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D

การเรียกดูระยะไกล ..................................33
การรับโทรสารของคุณ ...........................35
คําสั่ง .................................................34
รหัสการเขาถึง ......................................33

การสแกน
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การสงตอโทรสาร
การตั้งโปรแกรมตัวเลข ...........................30
การเปล่ียนระยะไกล ......................... 34, 35

การแสดงผลปลายทาง ..............................29

ข
ขยาย/ยอขนาด .......................................45
ขอมูลเคร่ือง
การตรวจสอบอายุการใชงานของช้ินสวน ....56
จํานวนหนา ..........................................56

ค
ความปลอดภัย
การจํากัดการโทร ..................................15
การล็อคการต้ังคา .................................13

ความละเอียด
การตั้งคาการสงโทรสารถัดไป ..................19
โทรสาร (มาตรฐาน ละเอียด ละเอียดพิเศษ 
ภาพถาย) ............................................19

คุณภาพ
การทําสําเนา .......................................44

เครือขาย
การพิมพ
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การสแกน
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การสงโทรสาร
uu คูมือซอฟตแวร 
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

เครือขายแบบไรสาย
uu คูมือการติดต้ังเครื่องอยางงาย และ 
คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

โครงหนาเอกสาร (N in 1 
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)) ..............50

จ
จอสัมผัส
ความสวางของไฟสองสวาง ...................... 5

จัดเรียง ..................................................49

ช
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
การตรวจสอบ (อายุการใชงานที่เหลืออยู) ...56

ด
ดวยตนเอง
การสงสัญญาณ ....................................20

ท
โทรสาร ติดต้ังแยกอิสระ
การรับ
การยอขนาดพอดีกับกระดาษ ................36
การเรียกดูจากไซตระยะไกล ...........34, 35
การสงตอโทรสาร .........................30, 34
ประทับตรารับโทรสาร ..........................37
ลงในหนวยความจํา 
(การจัดเก็บโทรสาร) ...........................31

การสง ................................................17
การกระจายสัญญาณ ...........................21
การชะลอการสงโทรสาร ......................24
การชะลอแบบชุด ...............................24
การยกเลิกจากหนวยความจํา ................25
การสงสัญญาณแบบทันท ี.....................23
การแสดงผลปลายทาง ........................29
ความคมชัด .......................................19
ความละเอียด ....................................19
จากหนวยความจํา (การเขาถึงแบบคู) .....20
ดวยตนเอง ........................................20
ตางประเทศ ......................................23

ป
ปดเคร่ืองอัตโนมัติ ..................................... 4

พ
พิมพ
รายงาน ...............................................43
สงโทรสารจากหนวยความจํา ...................37
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ฟ
ไฟฟาขัดของ ............................................1

ร
รหัสโทรสาร
การเปล่ียน .......................................... 33
รหัสการเขาถึงระยะไกล .......................... 33

รายงาน ........................................... 42, 43
การกําหนดคาเครือขาย .......................... 43
การตรวจสอบความถูกตองการสงสัญญาณ .... 42
การตั้งคาเคร่ืองพิมพ ............................. 43
การตั้งคาโดยผูใช ................................. 43
การพิมพแบบดรัมดอท ........................... 43
บันทึกโทรสาร ................................ 42, 43
ชวงเวลาบันทึก .................................. 42

รายงาน WLAN .................................... 43
วิธีการพิมพ ......................................... 43
สมุดที่อยู ............................................ 43

รูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) ..........3

ส
สมุดที่อยู
การกระจายสัญญาณ ............................. 21
โดยใชกลุม ....................................... 21

การโทรออกกลุม
การตั้งคากลุมสําหรบัการกระจายสัญญาณ ... 39

สําเนา
N in 1 (การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)
(โครงหนาเอกสาร) ............................... 50
2 ดาน ................................................ 46
การใชกระจกสแกนเนอร ............. 47, 49, 50
การตั้งคาช่ัวคราว .................................. 44
การประหยัดกระดาษ ............................. 55
ขยาย/ยอขนาด .................................... 45
ความเขม ............................................ 48
ความคมชัด ......................................... 49
คุณภาพ .............................................. 44
จัดเรียง ............................................... 49
ปุม .................................................... 44
สําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1 .............. 52

สําเนาแบบ 2 ดาน ................................... 46

ห
หนวยความจํา
การเพิ่ม DIMM (อุปกรณเสริม) ................ 61
การติดต้ัง ......................................... 62

หนาปก .................................................. 27
ความคิดเห็นแบบกําหนดเอง ................... 27
แบบฟอรมงานพิมพ ............................... 28

โหมดเงียบ ...............................................4
โหมดพัก .................................................3
โหมดหยุดช่ัวคราว .....................................4
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